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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 9 DE FEBRER DE 2016
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, es
reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió
ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la secretària
general, Maria Abarca Martínez i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi
assisteixen:
-

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

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
1. Aprovació acta sessió de 10 de novembre de 2015.
S’aprova, sense esmenes, per unanimitat dels presents.
2. Aprovació acta sessió extraordinària de 29 de desembre de 2015.
S’aprova, sense esmenes, per unanimitat dels presents.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Comenta que vol fer una apreciació sobre aquest ple. Explica que ell ha assistit moltes vegades com a
espectador i li feia molta ràbia quan els regidors parlaven entre ells sobre l’Assessora. Deien, “perquè a
l’Assessora van dir això o a l’Assessora van dir allò”, etc, i ell estava allà pensant que no sabia que era
l’Assessora i no sabia de què s’estava parlant. Llavors, explica, que agraïa quan es feien algunes explicacions
sobre el que s’havia parlat a l’Assessora. De totes maneres, es sentia incòmode quan els debats
s’eternitzaven, es parlava molta estona i els plens no s’acabaven mai, a part de veure moltes faltes de

respecte, però això és una altra cosa.
Per a qui no ho sàpiga, la Comissió Assessora és una reunió que es fa una setmana abans del ple i on hi ha un
representant de tots els grups municipals i on es debaten els punts que desprès haurà a l’ordre del dia del
ple a menys que hi hagi algun tema d’urgència entremig. Allà se’ls anima per a que facin preguntes i de fet,
les fan, per aclarir qüestions que es tractaran en el ple per tal de poder establir la seva posició durant aquella
setmana que hi ha i en aquest cas i especialment, hi ha un dia en el que el seu grup fa una reunió, que per
cert és oberta, i decideixen quina és la seva posició en funció de la informació que tenen en aquell moment.
Per tant, quan venen al ple ja tenen la informació, les decisions preses sempre subjectes a la negociació que
hi hagi aquí, que s’ha donat en algun cas, de retirar una part de la moció o canviar aquesta frase, coses així.
Llavors, en el últim ple, a l’acta consta concretament que ell va dir sobre el punt referit als pressupostos, que
les preguntes més precises ja es van fer a la Comissió Assessora, agraint les respostes, és a dir, que s’havien
fet aquestes preguntes i s’agraïen les respostes i a partir d’aquesta informació llavors va començar a fer la
seva explicació. Posteriorment, la Rosa a la ràdio i l’Andrès a Facebook van dir que l’oposició no havia fet
preguntes. És a dir, per un costat se’ls anima a que facin preguntes a la Comissió Assessora i per l’altra,
s’utilitza políticament que les preguntes ja les han fetes a l’Assessora per a criticar que l’oposició no fa
preguntes. Llavors, voldria saber si estan d’acord, en que posa això a l’acta, que les preguntes les havien fet
a la Comissió Assessora, que agraeixen les respostes, i si es veu que no, que es vol utilitzar políticament que
les preguntes no es fan en el ple, el que hauran de fer és fer-les en el ple encara que les hagin fet a la Comissió
Assessora i repetir-les aquí i possiblement allargar el ple més del compte. Només volia puntualitzar això, que
sí que es van fer preguntes i que no es van fer en el ple perquè ja es van fer a la Comissió Assessora i si cal
que les hagin de fer en el ple, també les faran.
Alcaldessa
Dóna les gràcies al senyor Cañellas, demanant que es passi a votació si no hi ha més intervencions a fer.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).
3. Aprovació aportació econòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el
període 2016-2022.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’alcaldia, amb el text següent:
“L’Ajuntament de Corbera de Llobregat com a membre de ple dret de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona contribueix en el seu finançament mitjançant els mecanismes que preveu
l’article 40 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) CIF P0800258F va
aprovar en data 8 de novembre de 2011 el sistema d'aportacions econòmiques dels
municipis de la mateixa, a partir de l'exercici 2012, basat en l'aplicació d'un percentatge
sobre la Participació en els Tributs de l'Estat (PTE) sense la compensació per l' IAE, i que
en el cas de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat correspon el 9%.
Per acord de Ple de l’Ajuntament de data 27 de gener de 2015 es va ratificar la resolució
d’alcaldia d’aprovació de la fixació de l’aportació anual del municipi a l’ AMB sobre els
imports percebuts en concepte de participació en els tributs de l’Estat pel període 2015-
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2022, en què es fixava una aportació anual equivalent a l’aplicació del percentatge del
17,09 %, sobre tots i cadascuns dels imports percebuts, des de l’1 de gener de 2015 fins
el 31 de desembre de 2022 a favor d’aquest municipi, en concepte de Participació en els
tributs de l’Estat, Cessió de Tributs i de Fons Complementari de Finançament, excepte les
liquidacions definitives corresponents a l’exercici 2014 i anteriors, i s’autoritzava i
disposava la despesa en concepte d’aportació municipal pels exercicis de 2015 a 2022,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses 03.943.46401, subordinada al crèdit
que es consigni en els mateixos, en la quantia de 424.698,25 € anual, calculada en base a
la PTE de l’exercici 2014.
El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) CIF P0800258F va
aprovar en data 22 de desembre de 2015 el sistema d'aportacions econòmiques dels
municipis de la mateixa, a partir de l'exercici 2016, basat en l'aplicació d'un percentatge
sobre la Participació en els Tributs de l'Estat (PTE) sense la compensació per l' IAE, i que
en el cas de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat correspon el 16,32%.
La present despesa en concepte d’aportació municipal a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
pels exercicis de 2016 a 2022 té caràcter plurianual.
L’article 174.2 i 3 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) regula l’adquisició de
compromisos de despeses amb caràcter plurianual, establint els percentatges i nombre
d’exercicis posteriors als que puguin aplicar-se les despeses referides.
De conformitat amb el que estableix l’article 174.5 del TRLRHL, el Ple de l’Ajuntament
podrà, en casos excepcionals, ampliar el nombre d’anualitats així com elevar els
percentatges a que es refereix l’apartat 3 de l’esmentat article. Aquesta competència
abastarà a l’autorització i compromís de la despesa plurianual corresponent.
S’acorda:
Primer.- Fixar una aportació anual d’aquest municipi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
equivalent a l’aplicació del percentatge del 16,32% sobre tots i cadascuns dels imports
percebuts, des de l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2022 a favor d’aquest
municipi, en concepte de Participació en els Tributs de l’Estat, Cessió de Tributs i de Fons
Complementari de Finançament, excepte les liquidacions definitives corresponents a
l’exercici 2014 i anteriors.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa plurianual en concepte d’aportació municipal
assenyalada al punt primer, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses
03.943.46401 dels Pressupostos d’aquest municipi pels exercicis de 2016 a 2022,
subordinada al crèdit que es consigni en els mateixos, en la quantia de 405.563,26 € anual.
Tercer. Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la domiciliació
bancària en el compte bancari del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.:IBAN ES56 0182
6035 4102 0150 1588 titularitat d’aquest Ajuntament, de les quantitats derivades de
l’aplicació del percentatge establert en el punt primer i que constitueixen l’aportació fixada.

Quart. Ordenar al Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. que transfereixi al compte bancari
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. : IBAN ES11 0182 6035 4302 0008 2899
titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els fons domiciliats per la Generalitat de
Catalunya en el compte bancari i l’import esmentats en el tercer punt.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron per a que faci l’exposició.
Ramon Gabarron
Explica que el que es vol aprovar és l’aportació econòmica que s’ha de fer a l’AMB, que realment representa
una variació respecte al pressupost de 2015 ja que l’aportació en el 2015 era de 424.698€ que era un 17.9%
i a resultes d’una negociació a la baixa d’interessos per part de l’AMB amb els seus proveïdors financers, a
2016 aquesta aportació es redueix un 16.32% que són 405.563€, amb una reducció entre un pressupost i
l’altre de 20.000€ a favor de l’ajuntament i si no hi ha canvis, està previst que aquesta reducció es mantingui
durant 2016 fins a 2022. Si hi ha algun dubte, la respondrà.
Xavier Miquel
Pregunta cóm es calcula ja que han vist que en altres pobles i ciutats més grans, paguen un 9% d’aquests
tributs i l’ajuntament de Corbera paga un 16.3% i el perquè si s’ha dit que s’ha reduït l’any passat però
respecte a la ultima legislatura de l’AMB estava al 9% el de Corbera i va passar al 16.3%.
Alcaldessa
Demana saber si hi ha alguna pregunta més i així poder-les respondre totes. Llavors dóna la paraula al senyor
Gabarron.
Ramon Gabarron
Respon que aquí hi ha dues parts de la mateixa aportació, una del 9% que és l’aportació que faria
l’Ajuntament en funció dels ingressos de la PIE, que és la participació en els tributs de l’estat, i l’altra
diferencial fins al 16% correspon a la part que l’AMB, d’acord amb la seva línia de finançament per
expropiacions va finançar per a que es pogués pagar l’expropiació de l’Avançada. Llavors, aquesta
expropiació, que en part la va aportar per altres ingressos l’Ajuntament, doncs hi ha una quantitat, de
800.000€, que amb aquest programa que té l’AMB està finançat aquest import i això s’ha de retornar,
evidentment, fins l’any 2022 com ja ha explicat abans, i provoca que el 9% es converteixi en un 16% i que
l’any anterior era d’un 17 i que degut a una renegociació dels interessos amb els proveïdors financers de
l’AMB els han permet reduir en 20.000€ la quantitat a aportar.
Albert Cañellas
Agraeix l’explicació però considera que per una qüestió de transparència, s’hauria d’explicar també a tota la
ciutadania i no haguessin de veure perquè ha hagut aquest augment quan s’ha venut com un descens. Només
això.
Alcaldessa
Demana saber si hi ha més preguntes i si no es passarà a la votació.
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Vots a favor: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i
Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio,
Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP).
4. Designació representant Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’alcaldia, amb el text següent:
“Fent-se necessari la designació d’un representant del nostre Ajuntament per tal de formar
part del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, conforme a l’article 6 del Reglament
Orgànic i de Funcionament d’aquest Consell, s’acorda el següent:
PRIMER. Designar com a representant de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat en el
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat el regidor de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Jordi Anducas i Planas i com a suplent l’alcaldessa Montserrat Febrero i Piera.
SEGON. Notificar-ho al Consell Comarcal del Baix Llobregat.”

Alcaldessa
Explica que en el seu moment no es va designar perquè no es va demanar un representant de l’Ajuntament
en el Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat Comarcal, nomenant al regidor de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic al senyor Jordi Anducas Planas i com a suplent ella mateixa.
Dóna la paraula a la senyora Miracle.
Miracle Guerra
Demana si se li pot explicar què és aquest Consell Econòmic del Baix Llobregat i quina funció té i com afecta.
Alcaldessa
Aquest Consell, com d’altres que hi ha sobre el Consell Comarcal, debat els temes que poden afectar a tot
ell Consell Comarcal. Aquest en concret és sobre qüestions econòmiques i socials del Baix Llobregat encara
que hi ha d’altres diferents tipus de consells. Dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Diu que és un organisme que penja del Consell Comarcal en el que participen tant el sector públic com el
privat, explicant que no hi són tots els ajuntaments del Baix Llobregat representants sinó que existeix una
rotació i ara li ha tocat el torn a Corbera. Hi ha una representació de regidors, de sindicats, entitats patronals,
afegint que és per dos anys. Explica que ell serà el representant ja que és el regidor de Desenvolupament
Econòmic i si ell no hi pogués assistir aniria l’alcaldessa. Explica que tots els temes que es tracten en aquest
Consell res reporten al plenari del Consell Comarcal on estan representats tots els municipis del Baix
Llobregat.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.

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

modificació

estatuts

Consorci

Normalització

Lingüística

de

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’alcaldia, amb el text següent:
“L'Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió plenària de 14 de novembre de 2006,
va aprovar la seva adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística, així com el text
del conveni a signar per a la seva completa integració en el mateix.
La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), va modificar la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, mitjançant la inclusió de la
nova disposició addicional vigèsima sobre el règim jurídic dels consorcis.
La modificació del règim jurídic d’aquests ens comportava l'obligació de procedir a la
modificació dels seus estatuts abans del 31 de desembre de 2014 per establir, entre
d'altres aspectes, l'adscripció a una de les administracions públiques consorciades.
D’altra banda, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
d'altres mesures de reforma administrativa, atorgava sis mesos per a l'adequació dels
estatuts dels consorcis a les determinacions d'aquesta llei, pel que fa al dret de separació,
dissolució i liquidació dels consorcis.
Per tal de donar compliment a aquestes determinacions, el Consorci per a la Normalització
Lingüística, en sessió plenària de 8 de maig de 2015, va acordar la modificació dels seus
estatuts proposada pel Consell d’Administració. Aquesta modificació va ser posteriorment
aprovada per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC núm.
6929, de 6 d’agost de 2015.
La notificació de la modificació dels estatuts ha tingut entrada en el Registre general del
nostre Ajuntament el dia 15 de gener de 2016 (RE 2016/255), per tal de procedir a la seva
ratificació.
La Secretaria General ha emès informe, el 27 de gener de 2016, que resta incorporat a
l’expedient.
Per tot l’exposat, s’acorda:
PRIMER. Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, en els termes adoptats pel seu Plenari de 8 de maig de 2015 i continguts en
l’Acord GOV/133/2015, de 4 d’agost, publicat al DOGC núm. 6929, de 6 d’agost de 2015.
SEGON. Publicar aquest acord en el tauler d'anuncis de la Corporació i notificar-lo al
Consorci per a la Normalització Lingüística.
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QUART. Facultar expressament l'alcaldessa de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per
a la signatura de tots aquells documentes que esdevinguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquests acords.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Carme Benito, regidora de Cultura.
Carme Benito
Explica que l’ajuntament està adherit al Consorci des del 2006 i el que ara demana el Consorci és que es
procedeixi a la ratificació de la modificació que han fet en els seus estatuts aprovats en la seva sessió plenària
de 4 d’agost de 2015.
Explica que la modificació dels estatuts ve donada segons una disposició de la llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local per la qual es demanava que el règim jurídic dels consorcis s’adaptessin.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra.
Miracle Guerra
Diu que els canvis en aquests estatuts se’ls ha explicat que han estat aprovats però demana saber si se sap
en què han canviat i com aquests canvis poden afectar a Corbera.
Diu que si no ho han interpretat malament, han entès que ara depèn d’una administració única.
Carme Benito
Respon que no, la dependència no ha variat. El que ha canviat és tot el tema del règim jurídic dels consorcis,
en la manera en com han de regir-se.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Diu que aquesta serà la última vegada que s’aprovarà això, dient que la ratificació ja s’ha acabat, perquè diu
que ha arribat vàries vegades al ple.
Alcaldessa
Respon que eren diferents. Demana es passi a votació si no hi han més preguntes.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).
6. Verificació text refós MPGO àmbit Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la ALCALDIA, amb el text següent:

“La modificació puntual del Pla General d’ordenació a l’àmbit del Parc de l’Avançada i del
Paratge de la Roda, va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió d’11 de
novembre de 2014 i provisionalment en sessió de 5 de maig de 2015.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en la sessió de
17 de setembre de 2015, ha acordat:
“-1 Suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la
modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit del Parc de l’Avançada i del Paratge de la
Roda, de Corbera de Llobregat, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
1.1

Cal donar compliment a l’informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de 16 de
setembre de 2015 i demanar nou informe a aquest organisme.

1.2

Cal mantenir la qualificació de zona verda de la plaça de la rectoria amb el benentès que si
és possible per qüestions topogràfiques utilitzar el subsòl aquest es destinarà a sistemes
públics.

1.3

Cal completar l’art. 105 bis amb la regulació de la titularitat del sòls d’espais lliures
paisatgístics en sòl no urbanitzable d’acord amb l’apartat de valoració de l’informe i, en cas
de permetre la titularitat privada dels mateixos, ajustar la regulació dels usos provisionals
de l’article 16 del document en conseqüència.

-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de
l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 d juliol, i de
l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la
presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament
urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

(...)”
En data 12 de gener de 2016 va tenir entrada l’Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic
(ICGC) de valoració de la MPGO en el que es conclou el següent:
“La documentació sobre els riscos geològics presentada per a la modificació puntual del PGOU de
Corbera de Llobregat a l’àmbit del Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda, analitza els diferents
fenòmens susceptibles d’esdevenir un risc geològic en un sector de l’àmbit del planejament i compleix
per tant, amb el marc legal de referència, tal i com s’especificava en l’informe VR-055/15.
La informació sobre els riscos geològics que s’haurà d’incloure en la documentació de la present
modificació, serà la resultant de sintetitzar tota la informació presentada en diferents els EIRGs
realitzats. En aquest sentit, també caldrà annexar l’informe realitzat per l’AMB sobre les mesures
d’estabilització de la cinglera del carrer del Pessebre.”

Respecte a la tramitació, i atès que la modificació té per objecte l’alteració de la zonificació
de les zones verdes, esdevé d’aplicació l’article 98 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer. En conseqüència, correspon al conseller de Territori i Sostenibilitat
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l’aprovació definitiva de la modificació, amb l’informe previ favorable de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona i de la Comissió de Política
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.
Pels serveis tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha redactat el Text refós de la
MPGO a l’àmbit de referència en el que s’incorporen les prescripcions de l’acord de la CTU
abans transcrites i de l’informe de valoració de l’ICGC de 23 de desembre de 2015, que
resta incorporat a l’expedient.
Per tot l’exposat i previ dictamen de la Comissió Assessora, s’acorda el següent:
PRIMER. Verificar el Text refós de la modificació del Pla general d’Ordenació a l’àmbit del
Parc de l’Avançada i del Paratge de la Roda, de Corbera de Llobregat.
SEGON. Remetre, per duplicat exemplar, el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona per a que prossegueixi amb la tramitació.”

Alcaldessa
Explica que es tracta d’una adequació urbanística a les característiques del terreny i aprofiten per a
regularitzar les activitats que s’hi desenvolupaven des de feia molts anys.
L’11 de novembre de 2014 va haver-hi una aprovació inicial, va haver una exposició pública, i el 5 de maig de
2015 es va fer l’aprovació provisional.
El 17 de novembre de 2015, la Generalitat va donar l’ordre de suspendre l’expedient perquè l’Institut
Cartogràfic i Geològic demanava una ampliació de l’estudi de riscos, concretament del carrer del Camí del
Pessebre. El que s’ha fet és fer l’estudi i el 12 de gener de 2016 es va rebre l’informe de l’Institut Cartogràfic
i Geològic i el que s’ha fet és fer un text refós que ara es porta a aprovació del Ple per tal de finalitzar amb la
tramitació municipal que pertoca. Demana saber si hi ha algun dubte al respecte, donant la paraula al senyor
Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Demana saber si aquesta aprovació anirà ara a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i serà necessari el
seu vist i plau.
Alcaldessa
Respon que així és però ara el que es farà és l’aprovació provisional, s’envia a la Generalitat i si s’aprova allà
llavors ja es publicarà en el DOGC i aquests són els tràmits correctes. Demana es passi a la votació si no hi ha
més intervencions.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Albert
Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió,
Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón
Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
S’abstenen: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC).

7. Moció del grup municipal de la CUP per la millora de la qualitat de l'aire a
Corbera de Llobregat i al Baix Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal de la CUP, amb el
text següent:
“El passat 17 de novembre de 2015 l'Ajuntament de Sant Vicenç deis Horts va exercir
d’amfitrió en una trobada d'ajuntaments del Baix Llobregat per debatre sobre la realitat de
la qualitat de l’aire i els riscos a la salut, de la crema de residus i altres focus d'emissió,
organitzada en col·laboració amb el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i amb
la participació de diferents tècnics, regidors i alcaldes de la comarca i de municipis
adjacents.
La Jornada va comptar amb les intervencions de quatre experts en qualitat de l'aire: X.Q.
(LOPD),investigador de l'IDAE-CSIC; E. A., expert en dioxines i furans també del servei
d’espectrometria de masses de l'IDAEA-CSIC; E. R. (LOPD), professor de l'Institut
d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona i membre del Comitè Científic sobre nous
riscos per la salut de la Direcció General de Salut de la Unió Europea; i J. M. T. (LOPD),
membre de la Plataforma Cel Net de les comarques de Tarragona.
Els diferents ponents van aportar clades d’estudis científics que posaven en valor la
necessitat d'apostar per reduir el trànsit, establir controls d’emissions i immissions
automàtics i en continu, d’establir polítiques multisectorials per reduir els riscos a la salut
pública o de transcendir els valors dictats per la legislació actual, que ha sofert nombroses
modificacions en els darrers anys i que en els propers anys serà, de ben segur, més
exigent. En aquest sentit, l'Organització Mundial per la Salut marca unes xifres màximes
d'emissions que la legislació europea actual duplica en bona part de les emissions sota
control. Dit d'una altra manera: al Baix Llobregat, en la majoria de dades de qualitat de
l'aire de què es disposa es compleix la Llei, però no les recomanacions fetes per l'OMS.
Una de les conclusions dels assistents de la trobada va ser la necessitar de trobar un marc
on debatre sobre la qualitat de l'aire entre municipis que compartim problemàtiques
similars (trànsit, indústria) i d'impulsar un estudi que analitzi tots els compostos tòxics
existents a la comarca, partint de l‘experiència de la Plataforma Cel Net a Tarragona però
adaptant-la a la realitat de trànsit i de models industrials de la nostra comarca.
En aquesta trobada d'ajuntaments, l'alcalde de Castellbisbal va expressar la seva voluntat
de convocar una nova reunió per definir aquesta taula, idea a la qual s'hi van mostrar
favorables diferents representants dels ajuntaments de Cervelló, Pallejà i Sant Vicenç dels
Horts.
Atès que les accions polítiques més efectives per millorar la qualitat de l'aire
necessàriament han de transcendir els límits municipals i que hi ha diferents municipis
propers a la nostra vila que tenen voluntat de treballar conjuntament en aquest àmbit,
El grup municipal de la CUP proposa l'adopció deis següents acords:
1- Tramitar l’adhesió de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per a la creació de la Taula
Territorial de Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat.
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2 - Impulsar en el marc d’aquesta Taula un estudi específic sobre la Qualitat de l'Aire a la
comarca, fet per professionals independents, que mesuri emissions i immissions en punts
estratègics.
3 - Crear un apartat a la pàgina web de l’Ajuntament per a difondre les dades públiques
disponibles sobre la qualitat de l'aire a Corbera i al conjunt de la comarca.
4 -Transmetre aquests acords als ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, Castellbisbal,
Cervelló, La Palma de Cervelló, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei i Pallejà, així com
al Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) i a la Plataforma per la Qualitat de l'Aire,
amb la màxima celeritat possible.
5 - Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals de titularitat
pública (l'Avançada, Ràdio Corbera i web municipal).”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Miracle Guerra per a que faci lectura de la moció.
La senyora Miracle Guerra fa lectura de la moció.
Alcaldessa
Explica que hi un esment perquè a l’Assessora ja es va quedar que en el punt 1 on es posava “Participar de
la creació de la Taula Territorial de Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat” s’havia de posar “Tramitar l’adhesió
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a la Taula Territorial de Qualitat de l’Aire del Baix Llobregat”.
Miracle Gerra
Respon que la perdonin però té el paper de l’Assessora sense la rectificació.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.
Èric Blanco
Des de Convergència Democràtica volen donar ple suport a aquesta iniciativa, que mostra la voluntat del
territori d’unir esforços per tractar un tema tant complex i urgent, com és el de la qualitat de l’aire. Corbera
hi ha de participar i ho ha de fer de manera activa, proactiva i pro positiva. Cal que s’afronti aquesta
problemàtica de manera transversal, des de la iniciativa política, però també des d'altres àmbits com
l’educació i la conscienciació personal per tal d'assumir la part de responsabilitat en la millora de la qualitat
de l’aire de l’entorn.
Cal una aposta clara per un transport públic de qualitat, per una mobilitat intel·ligent i sostenible i per
l’establiment de mesures que condicionin l’ús del vehicle privat d’una manera més racional.
El govern de Catalunya ha adoptat algunes mesures en aquest sentit, que lamentablement han estat
tombades pel Tribunal constitucional espanyol, per tant una vegada més es constata la necessitat de
constituir-se en estat independent per tal de poder aplicar polítiques responsables contra el canvi climàtic,
amb plenes competències, per poder entrar a regular les activitats industrials, així com la gestió de ports i
aeroports, o una legislació d'us racional del vehicle privat, o fer front a les inversions necessàries en matèria
de promoció del transport públic. Agraeixen la iniciativa del grup municipal de la CUP, ple suport i vot
favorable.

Alcaldessa
Demana saber si hi ha alguna intervenció més i si no és així es passarà a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i
Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta,
Jordi Anducas i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme
Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).
8. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals de la CUP,
CDC i ERC, amb el text següent:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar
la següent
RESOLUCIÓ
"Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l'objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent
í en una àmplia majoria sobiranista en vats i escons que aposta per l'obertura d'un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d'un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama /'obertura d'un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries
per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d'hisenda pública.·
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de
l'Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol,
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de
competència arran de la sentencia de Juny del 2010 sobre l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències
Setè. El Parlament de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de. desconnexió de l'Estat espanyol, d'una manera democràtica, massiva,
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sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi
en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l'Estat
espanyol, com els especificats en l'annex d'aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d'iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de
república i acorda posar ho en coneixement de l'Estat espanyo/, de la Unió Europea i del
conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions· de les institucions de l'Estat espanyol.
l. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi
el dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l'accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l'aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l’àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processos de
desnonament de l'habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de
risc d'exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi
de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d'habitatges per
a situacions d'emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l'àmbit de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l'accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó
d’origen, tingui o no la condició d'assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut,
i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure
privat a assistència farmacèutica per motius econòmics.

D'acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concursos per a la gestió de centres d'atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de mi/lora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril/ de 2014.
En aquesta impugnació, avalada pe/ dictamen del Consell de Garanties -Estatutàries,
s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita Llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència
i el respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i
per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s'argumentava que els preceptes impugnats de la dita,
Llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu deis drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs,
el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la
plena vigència i el respecte deis drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l'afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los. les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l'Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, promulgada de resultes
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l'article 135 de la Constitució espanyola, relatius a
la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l'obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a Ja greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l'Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de
persones refugiades més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern
espanyol.
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8. Dret a l'avortament
En matèria de dret a l'avortament, el futur govern s'ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d'alliberar recursos per a dotar financerament un pia de xoc social, el futur govern
ha d'establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d'impulsar la re negociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d'aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d'interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris
a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que
es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d'anar acompanyada d'una revisió
a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne
la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat
de la despesa de la Generalitat, expressada en l'esmentat pia de xoc.
Els esta/vis que s’obtinguin de la revisió de programes han d'anar íntegrament dedicats al
pia de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l'efectivitat d'aquest objectiu í compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de
la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos
amb finalitats socials."
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l'exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu els grups municipals de la CUP, CDC i ERC proposen al ple de l’ajuntament
de Corbera de Llobregat l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Corbera de Llobregat a la
resolució I/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.

Albert Cañellas
Diu que abans de començar vol fer una explicació prèvia per tal de dir el que és la moció en suport de la
resolució d’inici del procés de constitució de república catalana que es va aprovar en el Parlament el 9 de
novembre i passats aquests mesos comentar que l’endemà mateix, el 10 de novembre, va ser el següent ple
que es va fer a Corbera, era difícil que es pogués presentar una moció ben feta per a parlar-ne.
El següent ple va ser un ple de tipus extraordinari i des del grup municipal de la CUP es va voler presentar la
moció però no es va fer correctament perquè s’hagués tingut que presentar amb una antelació que no es va
fer i s’hauria d’haver fet abans de la convocatòria de la Comissió Assessora. Aprofita per a dir que si algú té
alguna moció o idea per incloure en un ple i ho vol proposar a la CUP o a qualsevol altre grup, segurament
també algun altre estaria disposat, és bo fer-ho amb prou antelació perquè si és abans de la Comissió
Assessora i entra a l’ordre del dia de la Comissió Assessora que, insisteix, és una setmana abans del Ple, els
grups municipals en poden parlar i acordar si hi ha algun canvi o s’hi vol afegir u altre grup. Explica que de
fet, en aquest ple, aquesta moció la presenten tres grups municipals, la CUP, Convergència i Esquerra.
El senyor Albert Cañellas fa lectura de la moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Èric Blanco.
Èric Blanco
Des del grup de Convergència democràtica volen manifestar el seu suport explícit a la resolució del Parlament
de Catalunya, d’inici de constitució d’un estat lliure i independent en forma de república. Per a ells aquest
no és un simple fet simbòlic, des d’aquest grup creuen fermament en la necessitat de construir la
independència i la república des del municipalisme. Imbuint dels valors de les institucions més pròximes a
les persones, la construcció d’un estat radicalment democràtic que ha de servir de marc de convivència per
al futur de la ciutadania.
La resolució aprovada, a la que avui donen suport explícit, és un pas més en aquest camí en el que es posa
de manifest que hi ha una majoria de 72 diputades i diputats dels 135 que conformen la cambra que
representa la sobirania popular de la nació. Tal i com diu la moció, aposten per l’obertura d’un procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica, que permeti
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. La
mateixa participació oberta, activa i integradora que desitgen per al municipi i que se’ls va negar en el Ple
ordinari passat, on se’ls va negar la possibilitat de modificar el reglament orgànic municipal per tal de facilitar
aquesta participació. Per tant, fa un prec i especialment a la senyora alcaldessa. El moment polític és
transcendental per a la història de la nació i per a la construcció d’una societat més justa, plural, lliure i
participativa. Treballant en tots els fronts i els tindrà al costat de manera constructiva.
En la defensa de les raons que els porten a donar suport a aquesta moció cal destacar les mesures socials
que es desprenen i que caldrà que l’actual govern de la Generalitat les apliqui, en concret el compliment de
la Llei catalana 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica (Recorreguda al TC pel govern espanyol) vol recordar també la negativa de l’actual govern
municipal a la proposta d’aquest grup per a la creació d’una taula d’emergència social, que segueixen creient
necessària i que els preguen tinguin de nou en consideració; preservar el dret a l’avortament tal i com
estipula la Llei catalana 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes; garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública, deixar sense efecte els preceptes de la LRSAL, o la llei Wert que envaeix i ataca clarament
les competències i la convivència en educació, la no aplicació de la llei mordassa d’acord amb la Declaració
universal dels drets humans, o bé donar una resposta directa d’acord amb l’ACNUR a la greu situació
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humanitària que viuen els refugiats.
Ara és l’hora de prendre partit, de protegir la nostra sobirania a través d'aquest procés democràtic, de
demostrar al món que es vol i pot ser lliures i de que no es defallirà. Moltes gràcies.
Alcaldessa
Demana saber si hi ha alguna intervenció més i si no, demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés,
Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala (CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez
i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Vots en contra: Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo
Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions:: Manel Ripoll i Puertas (MPC).
9. Moció en contra de l’ampliació de noves pedreres en territoris limítrofes al
municipi de Corbera de Llobregat.
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta dels grups municipals d’Esquerra
Republicana de Corbera de Llobregat, de la CUP i d’IMC, amb el text següent:
“Corbera de Llobregat, a només vint quilòmetres de Barcelona, en plena natura i rodejat
per muntanyes, comparteix veïnatge amb els municipis de Cervelló, La Palma de Cervelló,
Castellví de Rosanes, Gelida, Sant Andreu de la Barca i Pallejà .
El terme municipal té gran part de la seva superfície qualificats com a no urbanitzables i
bona part d’aquests estan inclosos dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya
(PEINC) i la Xarxa Natura 2000.
El patrimoni natural de Corbera de Llobregat aplega una gran riquesa d’espècies florals
destacades com la garriga amb romaní, les pinedes de pi blanc, l’avellanosa amb falgueres,
etc. Pel que fa a la fauna, cal mencionar la presència de senglars, guineus, fagines, genetes
i teixons, que troben refugi en les zones d’alzines i en les fondalades més ombrívoles.
Corbera de Llobregat és un poble rodejat de muntanyes que conformen el massís del
Garraf-serres de l’Ordal, constituïda predominantment per materials calcaris, i posseeix un
relleu heterogeni que apareix com a resultat d’un modelat mixt d’erosió normal i càrstica,
on intervenen formes fluvials ordinàries i formes càrstiques superficials i subterrànies. Les
comunitats vegetals s’han d’incloure dins tres dominis de vegetació: l’alzinar litoral, la
màquia litoral i les comunitats permanents de fonoll marí en els penya-segats. Les
característiques del relleu determinen un predomini de la fauna mediterrània, amb una
notable diversitat de les biocenosis rupícoles litorals.
Les muntanyes d’Ordal, de les que en forma part el territori de Corbera de Llobregat, estan
formades per un sistema càrstic amb masses calcàries mesozoiques i dipòsits de sediments
marins que donen cos a un característic relleu calcari. A l’extrem oriental apareixen també
materials triàsics. Gairebé la pràctica totalitat del territori s’ha d’incloure dins del domini
de l’alzinar litoral on dominen les comunitats secundàries com les garrigues o brolles que
conviuen amb comunitats permanents d’hàbitats específics, com rupícoles o els boscos de
caducifolis d’alguns fons de la vall.

Les muntanyes de Corbera de Llobregat, com s’ha dit anteriorment, formen part del Pla
d’Espais d’Interès Natural. Aquest Pla és una configuració legal que té per objecte la
delimitació i l’establiment de les mesures necessàries per la protecció bàsica dels espais
naturals, la conservació dels quals cal assegurar, d’acord amb els valors científics,
ecològics, paisatgístics, culturals i socials.
D’altra banda, les muntanyes de Corbera de Llobregat estan dins de la Xarxa Natura 2000.
Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible
la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i semi naturals amb l’activitat humana
que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i
espècies i evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més
important en l’àmbit de la conservació de la natura. D’aquesta manera, la Unió Europea ha
establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i , a més, s’ha
compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d’una mostra
significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.
Les muntanyes de Corbera de Llobregat formen part dels 115 espais que estan declarats
com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC) a Catalunya, i també formen part de les 73
Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) i de les 29 Zones d’Especial Conservació
(ZEC).
A Corbera de Llobregat, tenim la sort de poder observar dins de les nostres muntanyes
l’àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), també coneguda com àguila perdiguera, que és
un dels rapinyaires més emblemàtics del món rural ibèric. Fa el niu i cria en barrancs i
cingleres de les serres mediterrànies, i caça en garrigues i conreus de secà. Les seves
preses són diverses: tudons, llangardaixos, conills i, òbviament, perdius. Actualment
s’estima que només hi ha un total d’entre 70 i 80 parelles en tota Catalunya. La principal
causa de mortalitat és l’electrocució. La situació precària d’aquest rapinyaire ha comportat
la seva protecció per normatives com la Directiva Europea d’Ocells. Actualment hi ha
diferents estudis en curs sobre l’àliga cuabarrada a Corbera de Llobregat.
Dins les serres del Litoral Central, on es troben les muntanyes de Corbera de Llobregat, hi
ha diferents espècies d’aus i animals protegits dins la Xarxa Natura 2000, com poden ser:
el Duc, que és el més gran de la família dels mussols; el Trobat o Tieta d’estiu, que és un
ocell petit de color bru pàl·lid; l’Enganyapastors, ocell de mida mitjana de vida capvespral
o nocturna; l’Hortolà, ocell petit amb el cap, coll i pit de color verd grisenc; la Tallareta
Cuallarga, ocell petit amb un anell orbital al voltant dels ulls; el Còlit Negre, ocell que
habita als pedregars àrids; la Tortuga Mediterrània, pot arribar a viure edats comparables
als humans; així com diferents espècies de Ratpenats com són l’orellut gran, el de cova,
el gran de ferradura, el mitjà de ferradura, el peus grans i el mediterrani.
També tenim dins de les muntanyes del municipi el Brocat Variable, que és una papallona
dins la família Nymphalidae, i que resta protegida per un Reial Decret.
Malgrat tenir aquestes zones d’especial interès, no és recull una normativa de protecció
total de les zones, i són els mateixos municipis els que han de regular les activitats
humanes d’aquests indrets d’especial interès, per tal de protegir al màxim les especies i
els animals que aquí habiten.
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Tot i tenir aquests paratges naturals, el veí municipi de Cervelló i el seu equip de govern,
tenen la intenció d’ampliar una pedrera just davant de la urbanització El Lledoner.
L’Ajuntament de Cervelló té intenció de permetre foradar la muntanya amb finalitats
extractives, ampliant la pedrera d’ “El Telègraf”, generant així un nou forat a la muntanya
de quasi 28 hectàrees. Aquesta nova pedrera generaria un gran greuge a tots els veïns de
Corbera de Llobregat, i en especial als veïns d’ “El Lledoner”, doncs la pols i la pol·lució
augmentarien substancialment.
És per aquest motiu que els grups municipals d’Esquerra Republicana de Corbera de
Llobregat, de la CUP i d’IMC proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Mostrar l’oposició de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a que es facin
ampliacions de noves pedreres en territoris que limiten amb el nostre municipi, i que ens
causen un perjudici important.
SEGON. Demanar a l’Ajuntament de Cervelló, que no autoritzi la nova ampliació de la
pedrera d’ “El Telègraf” que queda just davant de la urbanització d’ “El Lledoner”.
TERCER.- Informar al municipi de Cervelló que fer un forat de 28 hectàrees just davant
d’una zona habitada, causarà un gran perjudici a la salut dels veïns d’ “El Lledoner”, “Can
Rigol” i “Can Armengol” i que la pol·lució generada tot i que tingui ben poques
conseqüències per al municipi de Cervelló, en té moltes per al municipi.
QUART.- Informar d’aquest acord als mitjans de comunicació de la comarca, i traslladar
l’acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Direcció General de Qualitat Ambiental
i a la Conselleria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”

Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas i que està presentada per ERC, la CUP i per Iniciativa Movem
Corbera.
Mercè Rocas
Diu que Esquerra Republicana de Catalunya Corbera, compromesa amb el medi ambient, la riquesa de
l’entorn i amb la protecció del patrimoni natural del municipi, entenen que permetre l’ampliació amb finalitat
extractiva de la pedrera anomenada El Telègraf genera un perjudici important als veïns de la zona així com
els indrets d’especial interès i per tal de protegir les espècies i animals que l’habiten es presenta i impulsa la
moció en contra de l’ampliació de noves pedreres en territoris limítrofes a Corbera. Fa lectura la moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que vol explicar com els va arribar la informació sobre aquest projecte d’ampliació de la pedrera per a
que es vegin les implicacions, l’impacte i la motivació per a aquesta moció que en sí mateixa ja està molt bé
argumentada i explica molt bé el patrimoni natural que hi ha a les serres de l’Ordal però també té un cert
impacte social, perquè una de les pors que es té amb aquesta ampliació és que pugui afectar a l’avenc d’en
Roca ja que allà s’havia fet justament un esdeveniment fa un temps on havien participat els castellers de

Sants. Explica que de fet, el grup d’ERC de Cervelló a l’oposició havia demanat la col·laboració dels castellers
de Sants amb la idea de pressionar en el Ple per a que no es tirés endavant aquesta ampliació i així va ser
com un dels castellers de Sants que era membre de l’assemblea de la CUP de Sants els va informar. S’ha de
pensar que l‘avenc d’en Roca és un lloc de molt d’interès des del punt d’espeleologia, de geologia i també
natural, que els avencs que hi ha a les serres de l’Ordal es visiten o s’exploren des dels principis del
naturalisme aquí als països catalans i des del punt de vista històric, biodiversitat i patrimoni geològic és molt
important de protegir-los i per això que s’ha explicat en la moció que la CUP hi participa en la presentació
d’aquesta moció.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.
Pol Ejarque
Diu que al seu grup li agradaria saber la posició que té respecte d’aquesta moció el grup socialista, més que
res perquè l’ajuntament de Cervelló, que governa el PSC, va votar a favor, i voldrien saber si coincideixen en
el mateix parer o si pel contrari, no hi estan d’acord.
Alcaldessa
Demana fer un esment i és que el PSC no va votar a favor d’aquesta moció.
Pol Ejarque
A favor de la construcció de la pedrera, evidentment, donant les gràcies a l’alcaldessa per la puntualització.
Alcaldessa
Dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Respon que suposa que el grup del senyor Ejarque votarà el que cregui oportú independentment del que
voti el grup socialista. El que li avança és que el seu vot serà favorable i també vol informar-lo que el govern
municipal de Cervelló en aquests moments, integrat pel PSC té la voluntat d’informar a la població de Cervelló
i promoure una consulta al respecte. Explica que han estat parlant, evidentment, que han de respectar cada
municipi la seva sobirania però evidentment s’han interessat per aquest tema i per això vol informar-lo
perquè és lògic que els municipis que estan a tocar amb Cervelló els preocupi el tema tot i que la discissió
d’ampliar la pedrera no està presa i el govern municipal que a més, ha començat aquest mandat, perquè
l’anterior govern era de CiU, aquí també s’haurien d’analitzar les autoritzacions que han tingut lloc i l’historial
d’aquesta explotació. Però diu al regidor que sàpiga que el nou govern socialista està estudiant el tema i vol
fer una consulta popular.
Alcaldessa
Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel Ripoll i Puertas (MPC), Èric
Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle Guerra i Sala
(CUP), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas (ERC),
Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez (PSC).
Abstencions: Alfonso Olarte Rodés (PP).
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A continuació, la presidenta sol·licita la ratificació de la incorporació d’un assumpte a l’ordre
del dia, per raó d’urgència. Sotmesa la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels
presents.
URGÈNCIA I. MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DE LES LÍNIES DE P3 A L’ESCOLA
PÚBLICA

Alcaldessa
Explica que tot i que Iniciativa Movem Corbera va presentar una moció sobre la retallada de les línies a P3
varen quedar tots en que el senyor Moreno retiraria la que havia presentat i ara es presenta una de nova
propiciada per Esquerra, pel PSC, per GiU, per Moviment pel Canvi i per Iniciativa Movem Corbera.
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado que és el regidor d’Ensenyament per a que faci lectura de la moció
i, una vegada finalitzada, dóna la paraula al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Explica que vol comentar sobre la moció retirada com de la final, dient que en primer lloc es parla de que es
retallaran 21 línies al Baix Llobregat però demana al regidor quantes, concretament a Corbera, és a dir, de
les cinc que hi ha ara si es mantindran totes cinc o bé se’n retirarà alguna.
Diu, sobre la proposta que s’havia presentat inicialment el company Antonio d’Iniciativa ja no apareix la
demanda de que la ratio sigui de 20 alumnes per aula i en canvi diu que hi hagi una ratio més digna sense
concretar. Tampoc aquest nou redactat no parla de garantir les plantilles ni parla de tenir diàleg amb la
comunitat educativa, ni parla de drets laborals ni de les persones que hi treballen, del paper que han de tenir
els sindicats. Diu que consideren que el fet que no aparegui el diàleg amb la comunitat educativa és
important.
Després hi ha un punt, en que es diu que s’utilitzen els mateixos barems en la pública i en la concertada i en
aquest punt, el seu grup no el poden acceptar perquè han d’explicar d’on es ve cadascú i des de les
candidatures d’unitat popular estan totalment en desacord de que això existeixi aquesta doble xarxa, una
xarxa d’escoles concertades. Ells aposten per una única xarxa pública i que els diners públics que es dediquen
a educació vagin a aquesta xarxa. Per tant, consideren que el que està passant actualment és una
privatització encoberta perquè al baixar la natalitat, en lloc de disminuir la ratio per a que hi hagin menys
alumnes per aula el que es fa és tancar aules i s’estan tancant majoritàriament de la pública i mantenint els
concerts amb la privada concertada. Per tant, s’està empenyent als pares a matricular a la privada
concertada. Això consideren que és una privatització encoberta perquè els diners públics segueixen anant a
la concertada i n’hi ha menys que van a la pública i s’empeny als alumnes a ser matriculats a la concertada,
que, per cert, a Corbera vol dir fora de Corbera. Corbera de Llobregat es té una oferta magnífica en escoles,
que són totes públiques, i a les quals s’hauria de promocionar el major nombre possible d’alumnes de
Corbera puguin ser matriculats en aquesta magnífica oferta de totes quatre escoles. Per tant, consideren
que no s’haurien d’aplicar els mateixos barems a l’escola pública i a la privada, al contrari, haurien de
desaparèixer els concerts i mantenir l’oferta en la pública.
A més, tal i com està redactada aquesta punt sembla que s’acceptin aquestes retallades, que s’apliquin els
mateixos barems a la pública i a la privada en cas de retallades. No accepten que hi hagin retallades i si ha
d’haver disminució de places han de ser a la privada concertada.
Per tant, el que proposen és que es retiri aquesta moció tal i com ha passat en algun altre ple, que s’ha
proposat que es retiri una moció per a parlar-ne amb tranquil·litat però no només amb el seu grup si no
també ha d’haver diàleg amb la comunitat educativa i que se’n parli amb el Consell Escolar Municipal per a
que sorgeixi una declaració i evidentment, el que ha de fer l’ajuntament després és ratificar aquella proposta
que surti del Consell Escolar Municipal que, per cert, aprofita per a preguntar quan es convocarà per a la
reunió ja que amb el que es porta de legislatura no s’ha reunit cap cop.

Pregunta quantes línies de P3 s’oferten per al proper curs, que tal i com està la moció el seu grup no
l’accepten i proposen que es retiri i que hi hagi un diàleg amb el Consell Escolar i que aquesta moció sigui la
que es presenti en el Ple.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Respon que en principi es mantenen les cinc línies a Corbera per al curs vinent.
Albert Cañellas
Pregunta si és “en principi” o si és un “si”.
Alfredo Prado
Respon que en principi, és clar, hi hauran les cinc línies i ara la gent s’haurà d’apuntar i quan hi hagi la
matriculació si algú agafa una altra opció i al final no es pot obrir la línia perquè no hi ha ningú, llavors no,
però l’oferta del Departament és de cinc línies a Corbera.
Sobre el Consell Escolar Municipal d’aquí a quinze dies hi haurà una reunió i els arribarà la convocatòria. S’ha
parlat amb el tècnic i ja es té l’ordre del dia i cap el vint i algo de mes es convocarà el Consell Escolar
Municipal.
Per altra banda, el que no estiguin d’acord amb la moció es podria debatre però ja es parla de dotacions de
mestres de 42,5 i que no volen que s’elimini, parla de la baixada de les ratios i també parla de que les
retallades no s’apliquin a l’escola pública, el que s’està dient és que s’apliquin en la privada en el cas de fer
retallades. És el que interpreta.
Albert Cañellas
Diu que és bastant clar el punt en el que diu que s’apliquin els mateixos barems a la pública que a la privada
en cas de retallada. Per tant, en el cas que hi hagin retallades que s’apliquin els mateixos barems, no que hi
hagi més retallades a la privada que a la pública.
Alfredo Prado
Respon que no, que el que ell interpreta és que en el cas de que la Generalitat de Catalunya faci retallades
en Ensenyament que no les faci només a la pública, és el que està dient. Ell pensa en no fer-les en la privada,
fer-les a la pública.
Albert Cañellas
Respon que està d’acord, que s’han entès, que la Generalitat té previst fer-les a la pública i el que es proposa
és que es faci de la mateixa manera en públic i privada.
Alfredo Prado
Diu que ells estan defensant que ara els ha arribat que farà les retallades a la pública i no a la privada.
Albert Cañellas
Aprofita per a dir que ja que hi hauran aquestes cinc línies ofertades, que des de l’ajuntament es faci màxima
difusió, s’animi a la matriculació i amb entusiasme i ganes perquè realment l’oferta de Corbera és de gran
valor.
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Alfredo Prado
Diu que cada vegada que es fa, amb les jornades de portes obertes les mateixes escoles el que volen és que
s’ompli i des de aquí el que també es vol és que s’omplin les escoles públiques i és algo que sempre s’ha
defensat.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno.
Antonio Moreno
Explica que quan va presentar aquesta moció per urgència a la Comissió Assessora era amb l’objectiu de que
aquest ajuntament no sigui l’últim en fer el rebuig a aquestes propostes de retallades i en aquest sentit van
intentar ja treure bastant plantejament previ per tal de no crear grans diferències entre els grups perquè
s’intentava que fos una proposta el màxim de consensuada possible. Diu que divendres es va parlar
directament amb l’alcaldessa però ell voldria dir dues coses. En primer lloc, la possibilitat de que el
plantejament tercer, que s’explica molt bé en el preàmbul sobre la privada i la concertada, ell ho va treure
de la seva perquè va creure que es donava la sensació del foment de les retallades. Creu que ja que està ben
explicat en el preàmbul, treure l’acord tercer si es considera adient, perquè ja s’explica el posicionament
sobre la pública i la privada. I després, en el tema de les ratios, ell va posar 20, que era el que la comunitat
educativa va fer aprofitant per a crear més qualitat i baixar el nombre d’alumnes també es qualitat. Es parlava
d’entre 20 i 25 alumnes i creu que això és millorar i quan es parla d’una ratio digna a les classes es podria
posar el nombre 20-25 si és que els crea algun problema i si no, 20, que és el que la majoria de la comunitat
educativa i els sindicats plantegen. Aquests serien els plantejaments que ell faria.
Alcaldessa
Explica que després de consultar amb els companys no veu cap problema. Dóna la paraula al senyor Albert
Cañellas.
Pol Ejarque
Diu que li agradaria traslladar aquest debat per a donar context i perspectiva una mica on s’està actualment.
El matí de 9 de juny de 2010 el govern tripartit format pel PSOE, be, per error de picatge el PSC , ESQUERRA
i INICIATIVA aproven una retallada als sous dels funcionaris públics del 5%. Funcionaris públics entre els quals
s’inclouen funcionaris del Departament d’Ensenyament. A la vegada que augmenten els impostos de
transmissions patrimonials que paga tothom per la compra-venda d’una vivenda i l’impost d’actes jurídics
documentats que graven l’acte jurídic per a la creació duna empresa. És a dir, es baixaven els sous públics i
s’augmentaven els impostos de tots i no s’augmentaven els gravàmens més alts de l’IRPF com hauria d’haver
fet un pretès govern socialdemòcrata. O també es pot parlar del plan de Zapatero com a exemple de política
mal plantejada. Dit això diu que manca en aquests punts d’acord i en questa explicació que com creuen que
haurien de compartir CUP, ERC i Iniciativa, el seu grup i fins i tot el PSC, que defensa un millor tracte fiscal,
troben a faltar la menció als setze mil milions que se’n van i no tornen cada any, que per a obtenir
finançament d’Espanya cobrin uns interessos tan elevats entre d’altres mesures. I des de aquesta mateixa
perspectiva diu que es pregunten si també obvien l’augment indiscriminat de despesa pública dels governs
tripartits en el nombre de treballadors que va passar de 100.000 a gairebé 200.000 treballadors i una dada
que li agradaria remarcar, de 149 alts càrrecs a l’any 20013 a l’administració convergent a 236 als càrrecs a
2010, últim any del tripartit, augmentant a 100 el nombre d’alts càrrecs.
Diu que vol recordar també que el govern tripartit va mantenir sobre el dèficit públic que va deixar a la
hisenda catalana ja que va declarar que era d’un 2,4% a l’any 2010 quan en realitat va ser d’un 3,9%, amb un

total de quatre mil milions d’euros, res despreciable, i van deixar moltes factures al calaix. Pregunta si se’n
recorden que a l’any 2011, per exemple, es van haver de pagar mil cinc cents milions d’interessos pel deute
contret durant l’etapa del tripartit, recordant que el deute creixia a un ritme de 32 –36% anual. Dit això i
portades les dades en aquest ple diu que li agradaria, dirigint-se a la senyora Febrero o al senyor Prado, quina
és la ratio que consideren que és digne, quina és la quantia econòmica que consideren digne per a destinar
a un pressupost d’educació i a banda de presentar la moció, que farà el govern en aquest sentit. I la última
pregunta i la més rellevant és que entenen que certs grups presentin aquesta moció però perquè la recolza
o dóna suport ESQUERRA quan van votar a favor dels pressupostos i a la Llei d’acompanyament de
pressupostos que precisament preveia aquestes mesures.
Alcaldessa
Respon que també hi ha un tema. El que pretenen és avançar i no anar recordant coses del passat i considera
que ha quedat molt clar. Sobre la pregunta de quina és la ratio creu que ha quedat clar, 20-25 alumnes, i
demana saber al regidor que més vol que es digui.
Pol Ejarque
Fent aquesta resposta recorda un ple d’aquest ajuntament que la senyora Boladeras va respondre en el
mateix sentit dient que no cal mirar el passat i que s’han de cometre els mateixos errors que en el passat o
bé s’ha de mirar el passat per aprendre dels errors.
Alcaldessa
Respon que poden ser errors, segons ell i no entrarà a qualificar res d’aquest tipus. El que si li pot parlar és
en nom del govern municipal, que estan per treballar i per a tirar endavant. Si han presentat aquesta moció
és perquè creuen fermament en aquesta moció i per això la presenten i en qualsevol altre tema estan
treballant i estan tirant endavant, no van a mirar coses del passat que estan malament i en podrien treure
altres voltes però així no s’avança, del seu grup mateix també podrien dir però es que no els interessa. El que
els interessa és treballar i avançar i tirar endavant el poble. I amb això ja li contesta el tema.
Pol Ejarque
Fer sanes i felices a la gent de Corbera, que era el seu principal lema.
Alcaldessa
Respon que si, que aquest és el seu lema i ho torna a dir, que sigui feliç la gent de Corbera. Dóna la paraula
al senyor Albert Cañellas.
Albert Cañellas
Només vol comentar que el fet de rebaixar la ratio no és cap invent utòpic perquè ja eren més baixes les
ratios en el passat i es van augmentar per l’augment de la demografia i la quantitat d’aules que hi havia es
va considerar que en lloc de construir més escoles s’havien d’augmentar les ratios i rebaixar la qualitat
educativa. Per tant, rebaixar la ratio seria retornar a una situació anterior de millor qualitat. Demana que se
li aclareixi en que s’ha quedat, és a dir, la moció no es retira però es canvien alguns punts, demanant saber
quins.
Alcaldessa
S’ha quedat, en el primer punt dins dels acords, en retornar una ràtio digna a les classes (20-25 alumnes), i
s’ha eliminat el punt tercer que deia “Exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat
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privada siguin tractades amb el mateix barem que l’escola pública en el cas de retallades” de manera que el
punt quart passa a ser el tercer.
Albert Cañellas
Explica que donats aquests canvis, ells anaven a votar en contra si es mantenia aquesta moció, el que
proposaven era que es retirés i es parlés amb el Consell Escolar Municipal. Segueixen creient que hauria de
sorgir d’aquest Consell Escolar aquest tipus de propostes i per tant, diu que s’abstindran al considerar que
ha millorat la redacció de la moció.
Un cop introduïdes les esmenes es passa a votació la moció amb el text següent:
MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DE LES LÍNIES DE P3 A L’ESCOLA PÚBLICA
Les organitzacions de la comunitat educativa, en els darrers anys han fet un esforç per
reivindicar una educació de qualitat, on els principis d’igualtat i els recursos fossin els pilars
bàsics. Un paraigües on tothom pugues participar i fer-se corresponsable del fet educador.
Una llei en definitiva, consensuada i estable.
L’educació ha de formar part d’un debat col·lectiu i permanent de la societat catalana i ha
de garantir una formació que ens permeti ser lliures, autònoms i competents per a una
societat complexa i en la que ningú ha de quedar al marge del seu progrés.
En aquest context, i tenint en compte la situació actual de tancament de línies de P3 a la
nostra comarca de cara al curs 2016 – 2017, la qual rebutgem, i amb l’objectiu de vetllar
per la qualitat de l’ educació en els nostres pobles i ciutats i denunciant aquelles accions
que posin en perill i trenquin el consens i els acords assolits en els darrers anys a Catalunya.
Entenem que posar la mirada, exclusivament en termes economicistes per a la reducció
de costos, és tancar-nos a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert,
progressista i social. Ja que sustentar la decisió només en l’estalvi econòmic tancant grups
és una postura que perd el sentit més estricte de l’educació, que és fomentar
l’aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir ciutadans i
ciutadanes crítiques, formades i compromeses amb el futur.
Atès que constatem que l’escola pública no és l’única finançada amb recursos públics.
Existeix la xarxa d’escoles privades concertades que també es financen amb els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, però que no obstant, quan es tracta de
retallades en educació, o com en aquest cas concret de tancament de grups i/o línies P3,
el Departament d’Ensenyament no es planteja incloure les escoles privades concertades
en la seva programació.
Atès que el Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials del Baix Llobregat
proposen el tancament de 21 grups de P3 per al curs vinent 2016-2017 i que aquest
tancament significa la supressió de 42 dotacions de llocs de treball.
Atès que aquest fet condiciona la decisió de les famílies que pensaven optar a una plaça
d’escola pública i ara no podran fer el que havien decidit, afavorint directament el canvi
d’opció.
Atès que aquests tancaments afecten exclusivament l’oferta pública.

Atès que l’educació i l’escola pública són un instrument de cohesió social i d’igualtat
d’oportunitats, reduir en educació és empobrir a les persones, la ciutadania i el nostre
futur.
Atès que entenem que l’educació ha estat sempre, i continuarà sent, el principal objectiu
d’una societat que vol evolucionar i millorar.
Per tot això, els grups integrants del govern municipal: (Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ESQUERRA), Moviment pel Canvi (MpC) i
Grup Independent d’Urbanitzacions (GIU), així com el grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya-Verds Movem Corbera (ICV-MC) de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat
proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Retornar una ràtio digna a les classes (20-25 alumnes), amb el qual es
garanteixi la qualitat de l’educació als nostres centres i permeti el no tancament progressiu
de línies de P-3 i l’eliminació continuada de recursos humans a les aules.
SEGON.- Dotar el sistema educatiu de recursos econòmics suficients. Només així es pot
garantir una educació de qualitat. Cal que tant l’Estat com el Govern de Catalunya apostin
econòmicament per l’educació i pel futur.
TERCER.- Notificar l’aprovació de la moció i traslladar els presents acords al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els seus Serveis Territorials corresponents,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes (FMC i
ACM), als Consells Escolars Municipals i a les AMPES del municipi.”

Alcaldessa
Demana es passi a votació.
Vots a favor: Antonio Moreno Ruíz (IMC), Alfonso Olarte Rodés (PP), José Antonio Andrés Palacios (GiU), Manel
Ripoll i Puertas (MPC), Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas
i Planas (ERC), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Ramón Gabarrón Rubio, Carme Benito Gómez
(PSC).
Abstencions: Èric Blanco i Moragas, Pol Ejarque i Cortés (CDC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons, Miracle
Guerra i Sala (CUP).

Èric Blanco
Diu que perquè ells consideren que la part expositiva és una imatge esbiaixada de tot el que ha passat perquè
creuen que aquest tipus de propostes han d’emanar del Consell Escolar Municipal, s’abstenen.
10. Donar compte de l’informe de morositat del 4rt trimestre i del període mitjà
de pagament a proveïdors de 2015.
“Informe de morositat corresponent al 4t trimestre 2015
En compliment del que es disposa en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’emet l’informe sobre el
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compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de
l’entitat.
Fonaments de dret
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, disposa:
“3. Els Tresorers o, en defecte d'això, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals
s'estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, aquest informe haurà
de remetre's, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d'Autonomia,
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels
citats informes.”

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

PAGAMENTS. Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com de
certificacions, s’utilitza la següent fórmula:
∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Número de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el registre
administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
PENDENT DE PAGAMENT. Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament
(PMPP), tant de factures com de certificacions es pren la següent fórmula:
∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP = ------------------------------------------------------------------------∑ Import de l'operació

Número de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal de
pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.
Terminis de pagament
L’article 216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, redactat per la disposició final primera
de la Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació dels Fons per al Finançament dels
Pagaments a Proveïdors, disposa:
Article 216 Pagament del preu.
4. L'Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les
certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels
béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en l'article 222.4, i si es demorés, haurà d'abonar
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al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Perquè pertoqui l'inici del còmput del termini
per a la meritació d'interessos, el contractista deurà haver complert l'obligació de presentar la factura davant el
registre administratiu corresponent, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de
la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
Sense perjudici de l'establert en els articles 222.4 i 235.1, l'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra
o els documents que acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels béns lliurats o serveis
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés
en contrari establert en el contracte i en algun dels documents que regeixin la licitació, sempre que no sigui
manifestament abusiu per al creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per presentar la factura davant el registre
administratiu, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins a transcorreguts trenta dies des de la data de presentació
de la factura en el registre corresponent, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat
el corresponent abonament.

L'Administració, per tant, disposa d'un termini màxim de pagament de 60 dies en total,
desglossat en 30 dies per aprovar les factures o certificacions presentades al registre
administratiu i 30 dies des de l’aprovació per procedir al pagament del preu sense incórrer
en mora.
INFORME
Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2015 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2015, compleix amb
els terminis de pagament a proveïdors previstos legalment.
Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PAGAMENTS REALITZATS

Total pagaments

Nombre
851
11
862

Terminis de pagaments (*)

Dies

Període mitjà de pagament

49,48
Nombre

4T TRIM.2015

INTERESSOS DE DEMORA PAGATS

Dins període legal pagament
Fora període legal pagament
PENDENT DE PAGAMENT

Total pagaments
Terminis de pagament (*)
Període mitjà del pendent de pagament

0
Nombre
320
1 (*)
321

Import total
976.362,67 €
36.778,29 €
1.013.140,96 €

Import total
0,00 €
Import total
738.396,50 €
326,70 €
738.723,20 €

Dies
17,45

(*) Compensació de deutes

El dia d’avui s’ha enviat l’informe de morositat del 4t trimestre 2015 al Ministeri d'Economia
i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales. De conformitat amb l’article 16 de l’Ordre Ministerial HAP/2015/2012 l’informe

s’ha de presentar abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre
de l’any.
Des de l’1 de gener de 2015 ja no s’ha de remetre l’informe a la Generalitat de Catalunya
(apartat 5 de la Resolució ECO/2876/2014, de 16 de desembre).”
“Informe de tresoreria
En compliment del que es disposa en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos
dels règims de finançaments, prevists en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s’emet el següent informe:
Període mitjà de pagament a proveïdors 4t trimestre 2015 (PMP)
El període mitjà de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de
les Administracions Públiques, mesura el retard en el pagament del deute comercial en
termes econòmics, com a indicador diferent respecte del període legal de pagament
establert en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor negatiu si
l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d'obra, segons correspongui.
Fonaments de dret


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



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



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

Àmbit objectiu
De conformitat amb l’article 3 del Reial decret 635/2014, per calcular el període mitjà de
pagament a proveïdors, s’hauran de tenir en compte:
1. Les factures expedides des de l’1 de gener de 2014 que constin en el registre
comptable de factures o sistema equivalent.
2. Les certificacions mensuals d’obra aprovades a partir de l’1 de gener de 2014.
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Quedaran excloses del càlcul:
1. Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la consideració
d’Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional.
2. Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors.
3. Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Termini de presentació
De conformitat amb la disposició transitòria única del Reial decret 635/2014 s’haurà de
publicar i comunicar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació
referida a cada trimestre de l’any abans del dia trenta del mes següent a la finalització del
trimestre.
Publicitat del període mitjà de pagament
L’Ajuntament haurà de publicar aquesta informació en el seu portal web en compliment de
l’article 6.2 del RD 635/14. Es publicarà l’informe Excel que genera l’aplicació del PMP del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
INFORMACIÓ PMP
Es detalla a continuació la informació corresponent al 4t trimestre de 2015 que posa de
manifest que aquest Ajuntament, a data 31 de desembre de 2015, compleix amb
el període mitjà de pagament previst legalment.
Código de Entidad

Entidad

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

Ratio de Operaciones
Pagadas (dies)
18,63

Ratio de Operaciones
Pendientes de Pago
(dies)

Periodo Medio de
Pago Trimestral
(dies)

-12,55

El dia d’avui s’ha enviat el període mitjà de pagament del 4t trimestre 2015 al Ministeri
d'Economia i Hisenda a través de Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
Entidades Locales.”

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Ramon Gabarron.
Ramon Gabarron
Explica que com diu l’alcaldessa es tracta de quina és la situació final del 4rt trimestre de 2015 respecte al
període mitjà de pagament a proveïdors tenint en compte que es una mitja ponderada de totes les quantitats
pagades i les que estan pendents de pagament i que forma part de la Llei d’estabilitat i sostenibilitat
financera. En aquest cas, Corbera s’ha situat en un període mitjà de pagament trimestral de 5.45 dies, el que
vol dir que després dels trenta dies d’aprovació de la factura s’estan pagant les factures a 5.45 dies.
Respecte al segon punt, que parla de l’informe de morositat, diu que en aquest cas el que es valora són les
factures pagades, no com en el període mig de pagament que es valoren les pagades i les pendents. El
període mitjà de pagament és de 49.48 dies, que aquí estan inclosos els trenta dies d’aprovació.

5,45

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que a l’informe de morositat han vist que hi ha onze factures que estan pagades fora del termini legal,
que representa uns 36.000€ i els agradaria saber de quines factures es tracta i si té alguna conseqüència per
a l’ajuntament.
Ramon Gabarron
Respon que fóra d’aquest període legal de pagament en aquest moment hi ha 36 factures i d’aquestes hi ha
alguns casos en que el pagament s’ha endarrerit perquè hi havia alguna disconformitat que fins que no s’ha
aclarit no s’ha pogut pagar. Diu que és evident que el seu pes és mínim i explica també que d’aquests
36.000€, n’hi ha 25.000€ que són de la partida de recollida d’animals de companyia, gossos principalment, i
que a 2015 les recollides van ser moltes i es va esgotar la partida del pressupost que era de 15.000€ i es va
haver de fer una modificació de crèdit per a poder-la incrementar i fer front a les responsabilitats derivades
de la recollida i havia d’actuar perquè el proveïdor tenia dret a cobrar i això va generar que es retardés i per
tant, figura com a factures fora de la data de pagament. Insisteix en que això té un pes molt relatiu i considera
que pretendre ser perfectes en el sentit de que totes les factures siguin absolutament correctes, amb el
volum de factures que hi ha, és una mica complicat.
Alcaldessa
Disculpa al senyor interventor de la sala.
11. Donar compte d’altres resolucions d’Alcaldia i/o assumptes de competència
plenària.
L’alcaldessa dóna compte dels assumptes següents,
-

De l’entrada en vigor de la Modificació de les Normes Urbanístiques del PGO en
matèria d’accessibilitat al terme municipal de Corbera de Llobregat, segons edicte
de 15.01.2016, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de
Barcelona, publicat al DOGC de 21.01.2016.

-

De l’entrada en vigor de la Modificació puntual del PGO a l’àmbit de la UA Can
Montmany de Mas Passoles, al terme municipal de Corbera de Llobregat, segons
edicte de 15.01.2016, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità
de Barcelona, publicat al DOGC de 21.01.2016.

-

De l’acord de la Diputació de Barcelona, adoptat en sessió plenària de 23.12.2015,
relatiu a l’adhesió al text aprovat en la Cimera dels governs locals contra el canvi
climàtic, celebrat a Paris. Mocions aprovades per la Diputació de Barcelona, en
sessió de 23 de desembre de 2015.

-

De la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23.12.15,
per a la retirada dels símbols franquistes a edificis no públics dels municipis de la
demarcació de Barcelona.
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-

De l’acord del Consell Metropolità de l’AMB, de 22.12.2015, sobre la revisió de les
tarifes de subministrament d’aigua potable al municipi de Corbera de Llobregat.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Demana més informació sobre la revisió de les tarifes de subministrament d’aigua al municipi.
També comenta, sobre el tema els símbols franquistes, que és trist que s’aprovi quaranta anys després de
la mort de Franco però volen saber que farà l’Ajuntament, si n’hi ha algun inventari sobre aquestes plaques
o qualsevol element o símbol que representi el franquisme, afegint que ells coneixen una que és la placa “de
los mártires” del carrer Raval i demanen la seva retirada, demanant saber què pensa fer l’Ajuntament.
Alcaldessa
Respon que existeix aquesta però no hi ha cap altre.
Xavier Miquel
Demana saber si existeix algun inventari.
Alcaldessa
Respon que no i que ho han estat mirant.
Xavier Miquel
Pregunta si aquesta placa es retirarà.
Rosa Boladeras
Explica que abans de retirar qualsevol placa d’una façana d’un particular s’ha d’obtenir el permís i en aquest
cas no hi és. Diu que es farà alguna gestió però no poden garantir-ho i seria qüestió també de que els diferents
grups polítics poguessin mediar en aquesta situació.
Alcaldessa
Sobre les tarifes de l’aigua, diu que li passarà tot el que té del que s’ha aprovat en el ple i el que si suposa és
un augment d’un 2,15% sobre les tarifes de l’aigua.
Xavier Miquel
Diu que és un augment sobre d’altres augments, del 32% de dels darrers dos anys per la privatització d’Aigües
Ter Llobregat, tot el tema de l’Àrea Metropolitana.
Alcaldessa
Diu que les tarifes aquí no han pujat això, dient que les tarifes són molt altes i s’està treballant amb Sorea,
però concretament l’any passat no va pujar res.
Xavier Miquel
Respon que l’any passat no, fa tres anys.
Alcaldessa

Diu al senyor Xavier Miquel que li passarà totes les dades que té, per tal tenir tots la mateixa informació i
evitar els malentesos.
Dóna la paraula al senyor Antonio Moreno.
Antonio Moreno
Sobre el tema de la placa, encara que estigui en una zona privada, està al carrer i dóna a la via pública i creu
que es podria demanar des de l’Ajuntament al mateix veí que la traïes si l’ajuntament no pot fer-ho.
Alcaldessa
Respon que és el que ha explicat la senyora Boladeras, és el tràmit de parlar amb el propietari per a tindre
permís per a poder-la retirar.
Antonio Moreno
Respon que en el cas de que digués que no, es podria retirar per part de l’Ajuntament subsidiàriament. Ho
diu perquè cada vegada que passa per allà pensa què és el que fa la placa allà.
Demana es passi al punt de precs i preguntes.
12. Precs i preguntes.

Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Xavier Miquel.
Xavier Miquel
Diu que té unes quantes qüestions. En primer lloc, sobre el tema de la riera i la desbrossada que s’ha fet en
les darreres setmanes i pregunten, perquè ho desconeixen, quina és la competència de la riera i d’aquestes
feines, quina empresa ho porta, quin criteri segueix per al desbrossament. Un cop es van retirar les canyes,
explica que van ser els mateixos pagesos o les persones que tenen horts allà qui les van cremar. Entenen que
l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa. I ja que es parla de la riera, l’estat de brutícia és lamentable i
l’Ajuntament, per molt que no tingui competència, considera que hauria de fer un treball més elaborat en
aquest aspecte i sobre el desbrossament, va fer aparèixer una canonada sota la plaça del Mil·lenari que abans
no es veia i els agradaria saber què és i que pensa fer l’Ajuntament. Sobre el tema de l’aigua, un veí del Camí
Ral els va fer arribar un avís, farà unes quatre setmanes, de que havia una fuita en una canonada i que va
estar rajant durant un mes i mig. Es va publicar per xarxes socials i al dia següent Sorea ho va arreglar,
entenent que l’Ajuntament també hauria de fer una feina de control sobre aquestes fuites, demanant si
existeixen dades sobre aquestes fuites de l’aigua que es perd.
Sobre el mateix tema de l’aigua demana saber si es pot preguntar a Sorea quines eines i quins elements
utilitzen per a potabilitzar l’aigua i en quines quantitats, no sap si ho saben o bé li poden fer arribar.
Després, fent una mica el seguiment de les mocions que han presentat o que es debaten en el Ple i que a
vegades sembla que queden en un no res, sobre la moció de les cartelleres que van presentar al Ple de
novembre, demana saber quins avenços han hagut perquè els van dir que en les properes setmanes
s’enviaria una proposta i no han rebut res. Sobre el tema de la moció dels pisos buits o en mans de bancs,
també van demanar que se’ls informés de les gestions que s’anaven fent i tampoc han rebut res.
Per finalitzar, diu que l’AMB que es parlava abans, ha fet un pla metropolità de suport a les polítiques socials
municipals i l’Ajuntament de Corbera té dret a rebre gairebé 200.000€ i els agradaria saber en què es
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destinaran aquests diners.
Comenta que el seu company Albert Cañellas té un parell de preguntes més.
Albert Cañellas
Sobre les obres al poliesportiu, diu que s’han fet perquè el sòl puja degut a la seva composició i es barreja
amb aigua, té entès que és així, i que és un dels motius pels quals s’han de fer aquestes obres i volen saber
si això seguirà així , si seguirà inflant-se o si es farà alguna cosa. També té entès que hi havia una bomba per
a treure aigua i que no s’ha utilitzat. Demana saber perquè no s’ha utilitzat, si fent-ho es pot evitar que hi
hagi aquest problema, més que res per a que no es tornin a fer obres de manteniment tant importants i que
el termini sigui el més llarg possible.
Per altra banda, pregunta sobre altres mocions que es van aprovar, com la de les persones refugiades. Diu
que sap que sobre aquest tema els estats s’estan comportant de forma vergonyosa i també la UE però en
aquest cas, l’Ajuntament es va comprometre amb aquella moció a revisar el pla d’acollida per a incorporar
l’asil, ja que no apareix en aquest pla, i vol saber si ja s’ha fet o hi ha planificació de fer-ho o també facilitar
l’empadronament a totes aquelles persones que declarin viure al municipi. Demana sabers si s’ha fet algun
canvi en aquest sentit i també saber si s’ha donat suport a les entitats de suport a les persones refugiades de
Corbera.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Moreno, explicant que prefereix prendre nota de totes les preguntes i després
contestar-les.
Antonio Moreno
Demana al regidor d’educació que segurament no s’ha tingut cap reunió amb el Departament
d’Ensenyament pel tema del Cau de la Guineu i vol saber si els terminis es mantenen i si es té alguna
informació més respecte a les obres de la segona fase. Diu que s’imagina que està el projecte però no sap si
està acabat o com està, si es fa un seguiment.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Olarte.
Alfons Olarte
Demana si se li pot fer una valoració de com va el nou funcionament de la zona blava i també pregunta pel
terreny que ocupa el pàrquing dissuasiu, ja que efectivament ho és de dissuasiu per a deixar el cotxe, a veure
si alguna vegada es pot passar una retro, afegint que ara no, perquè ara és època que no plou.
Alcaldessa
Diu al senyor Olarte que suposa que és el del carrer Casanovas.
Alfons Olarte
Respon que efectivament. Demana saber si algun dia es té previst netejar-ho per a que no hi hagi tant de
pols.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Pol Ejarque.

Pol Ejarque
Diu que el seu grup pregunta, en primer lloc, al regidor de Desenvolupament Econòmic quina és la valoració
que fa de la Fira de Nadal atès que han rebut bastantes queixes en relació amb l’empresa organitzadora i
sobretot en quant al tracte els problemes que ha hagut en relació als alumnes de l’IES de Can Margarit, també
pel fet de que es reproduís durant la fira de Nadal el vídeo electoral d’ESQUERRA a la Fira.
Després, al senyor Gabarron li demana saber quines gestions.....
Alcaldessa
Demana disculpes, està prenent nota, i demana si us plau al regidor si pot repetir el que ha dit després dels
alumnes de l’IES Can Margarit.
Pol Ejarque
Respon que si no recorda malament, per l’ordre, el que es reproduís el vídeo electoral d’ESQUERRA a la paret
sobre de Can Joan.
Alcaldessa
Diu que no havia escoltat la paraula “el vídeo” i demana al senyor Ejarque que si us plau continuï.
Pol Ejarque
Demana saber al senyor Gabarron quines gestions està fent la seva regidoria per tal d’avançar en la moció
que es va aprovar en relació al pagament dels tributs a l’Agència Tributària de Catalunya.
Demana al senyor Palacios que els agradaria traslladar-li que molta gent, especialment de la zona comercial,
està queixosa de la neteja de carrers, preguntant si es preveu una millora de la mateixa o si es pretén
modificar el sistema de neteja.
En relació a la moció de les cartelleres, demana saber perquè si van avisar que no es podien enganxar cartells
durant la fira de Nadal, es van penjar cartells de la fira a les marquesines del transport públic i també a alguns
habitatges de l’Avinguda de Catalunya.
Demana saber al govern si tenen previst realitzar alguna col·laboració de caire econòmic en aquest exercici
pressupostari pel centenari de La Diadema, ja que saben que s’han tingut diversos contactes amb la Junta
actual i si de cara a l’any vinent tenen previst alguna dotació pressupostària i si és així en quins termes i quina
seria la quantia d’aquesta dotació pressupostària.
Alcaldessa
Demana saber si hi ha més intervencions i al no haver-hi, diu que ara es passarà a respondre les formulades.
S’ha parlat sobre la riera, sobre les feines de desbrossament, sobre la retirada de les canyes, de la brutícia,
de la canonada que hi ha sota la Plaça del Mil·lenari. Dóna la paraula al senyor Andres Palacios.
Andres Palacios
Respon que la neteja de la riera es fa de forma periòdica, es retallen totes les canyes que hi han i es llença
tota la porqueria de la banda que pertoca perquè l’altra banda pertany a Cervelló i està el tema dels horts,
que fan una defensa exhaustiva de les seves canyes i el seu terreny.
L’empresa fa la retallada i ho trinxa tot ho s’ho emporta i el que queda són les canyes dels veïns de Cervelló
i aquí s’hauria de parlar amb els propietaris dels horts de l’altra banda per a arribar a un acord perquè
l’Ajuntament no pot intervenir en un altre municipi.
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El tema de la canonada diu que el sorprèn perquè la única canonada que ell té coneixement és la del col·lector
general i diu al regidor que si ells tenen constància d’una altra diu que a l’ajuntament no ha arribat cap queixa
d’aquest espai. Sobre els abocament, ho desconeix i demana que si algú té constància que ho comuniqui el
més aviat possible.
Xavier Miquel
Diu que és una canonada que aboca directament a la riera i de fet, tenen fotografies que faran arribar al
senyor Palacios.
Andrés Palacios
Respon que si es té coneixement d’algun abocament s’actua de forma immediata i a ell no li ha arribat res.
Sobre el tema de les fuites del Camí Ral, és cert que va haver una dialèctica d’una persona a pàgines socials
dient que hi ha fuites com a la resta de municipis però un mes no és cert. Pot haver-hi una fuita una setmana
si no avisa cap veí o si no passa l’empresa. D’aquella fuita va parlar dues vegades i quan va tornar a posar
l’anunci aquesta persona ja se li va dir que estava arranjat i ell encara ho va dubtar. El Camí Ral és un tema
que ha de revisar perquè és una canonada que ve dels Massets, té uns cinquanta o seixanta anys i s’hauria
de fer un pensament i canviar-la i és una inversió que s’ha de preveure o fer una resolució.
Respecte del tema de les aigües explica que cada any es fan unes cent analítiques, no li pot dir en aquest
moment els elements químics que porten, porten per al clor, porten per a mineralització, amb una sèrie
d’aparells que estan destinats i les analítiques que es fan, que ho fa la Generalitat, són correctes, afegint que
no li pot donar els productes perquè no té constància de quins són.
Alcaldessa
Sobre el tema de les cartelleres i els pisos buits, dóna la paraula a la senyora Rosa Boladeras.
Rosa Boladeras
Sobre el tema de la moció de les cartelleres, explica que ho han estat parlant en reunions de govern perquè
la solució no és clara, perquè s’ha de fer un tractament diferenciat entre el nucli urbà i les urbanitzacions i
s’han d’establir uns criteris. Diu que probablement a les urbanitzacions hi ha uns punts de confluència en
que es podrien col·locar i que serien visibles i en canvi en el nucli urbà estan veient que probablement sigui
insuficient per a fer-ne difusió que es necessita de qualsevol acte. Els demana que li deixin un temps per a
elaborar la proposta, ara es tenen els pressupostos vigents com per almenys el que és el nucli urbà col·locar
plafons que siguin operatius, visibles i que es pugui tenir establert un sistema de neteja perquè si no es
retiren els cartells antics al final s’acaba donant una imatge desendreçada. Fins i tot en determinades façanes
es podria permetre però sempre quan es tingui un sistema de neteja periòdica.
Diu que el municipi és particular en aquest sentit perquè hi ha determinats carrers que no només
l’ajuntament si no també qualsevol entitat que promou actes sap que allà és on ho ha de col·locar perquè es
vegi, i llavors únicament amb cartelleres no podran oferir que hi hagi una difusió ample.
Per tant, proposa que abans del proper ple els emplaçarà a una reunió, al menys un representant, per a que
es pugui debatre i veure de quina manera es pot solucionar perquè únicament amb punts estratègics no
evitaran que es col·loquin cartells. Una de les queixes de molta població és precisament que no s’assabenta
de moltes coses que es fan al municipi.
Sobre el tema dels pisos buits ara s’ha rebut per part de la Generalitat un llistat de pisos propietat de bancs
o d’entitats col·laboradores, s’està acarant amb els que ja es tenia coneixement i amb els que ja se’ls va fer
un requeriment i ja va començar a comptar els dos anys per a que si no els omplien o no facilitaven un lloguer
tindrien una sanció, el termini creu recordar que finalitza a l’abril i per tant, al maig ja hi hauria sancions en
aquells que ja es va començar l’expedient i ja es començaran també els nous expedients amb els pisos que

continuen en aquest moment buits i que són propietat de bancs i entitats col·laboradores de bancs, en el
sentit de que si no omplen o faciliten el lloguer seran sancionats.
El procés és complex perquè s’ha de verificar que en els pisos no hi hagi ningú empadronat, que els pisos
siguin propietat dels bancs i s’entra en una dinàmica de que a vegades els bancs no posen a nom del banc el
pis i no fan la tramitació justament per evitar això, i s’està intentant depurar aquest llistat perquè el que els
va passar la Generalitat no quadrava amb les dades que tenia l’ajuntament.
Albert Cañellas
Demana saber de quants pisos s’està parlant en total.
Rosa Boladeras
Respon que en el llistat municipal que es va fer creu recordar que havia una cinquantena de pisos i ara havia
molts més però no casen amb les dades que les ha facilitat la Generalitat, ja que s’ha d’anar realment per la
titularitat dels pisos. Comenta que els pot passar les dades i també d’aquells en que es va iniciar l’expedient
i d’aquells que s’iniciarà l’acció.
Albert Cañellas
Respon que els agradaria tenir aquestes dades.
Alcaldessa
Sobre el Pla de l’Àrea Metropolitana en Serveis Socials i sobre el tema dels refugiats, passa la paraula al
senyor Artur Martínez.
Artur Martínez
Explica que en quant al tema dels refugiats, s’està en contacte amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
també amb la Diputació de Barcelona, i totes les notícies que es tenen és que no hi ha notícia de que els
puguin arribar refugiats, dient que l’estat és molt gelós a l’hora de cedir les seves competències en aquest
sentit i el que s’ha fet és estar preparats des d’un punt de vista de voluntariat, per això es va fer una
campanya, es va informar mitjançant la web amb una instància per aquelles persones que volguessin
col·laborar , afegint que totes aquelles persones que s’han ofert a fer aquesta tasca, en el cas de que es
tingués que fer, són qüestions d’acompanyament a les persones refugiades, en el sentit de trasllats, de
portar-los d’un lloc a un altre, de traduccions i aquesta és la informació que han donat als òrgans competents.
De totes les xerrades i conferències a les que ha assistit, ha tingut la sensació de que l’estat espanyol no vol
rebre refugiats i fa tot el possible per no rebre’ls i avui per avui no poden fer res més, excepte estar preparats
per si arribessin i també els han dit que seria poquíssima gent, 2 o 3 persones però la situació està així.
Respecte dels 200.000€ de suport a polítiques de serveis socials, explica que és molt recent perquè acaben
de notificar-ho i que tot el que puguin recollir serà empleat perquè feina i necessitats en aquest sentit n’hi
ha, encara que en aquest moment desconeix la forma i quan arribarà aquest ajut, aspectes dels que
s’informarà.
Albert Cañellas
Diu que havien tres preguntes molt concretes. Una, si s’havia modificat el pla d’acollida per a incorporar l’asil,
és a dir, com actua Corbera davant de persones demandants d’asil ja que fins ara no hi era en el pla d’acollida.
Si s’ha fet algun canvi per a facilitar l’empadronament per a persones que visquin a Corbera o ja es considera
que tenen aquesta facilitat i s’ s’havia col·laborat amb entitats de Corbera que havien fet alguna acció i havien
demanat algun ajut a l’ajuntament, si s’havia col·laborat amb elles, sobre tot en el tema de la recollida de
materials en l’ajuda als refugiats que estan en camps de refugiats a Europa.
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Arturo Martínez
Respon que ja es van posar en contacte en el seu dia i ja es va fer una reunió tant amb Càritas de Corbera
com de Corbera Voluntària, i s’ha col·laborat tot el que s’ha pogut amb elles, dient que si no arriben refugiats
no poden fer gaire cosa més, dient que no es pot anar a la caça del refugiat perquè el refugiat l’envia l’estat,
afegint que l’estat és molt gelós de les seves competències i no vol donar cap tipus d’informació al respecte,
i sembla que la seva política és la de tirar pilotes fora i d’intentar que arribin els menys possibles, i des de
Catalunya s’està en aquesta situació.
Respecte del pla d’acollida, no s’ha fet cap canvi però l’empadronament és bastant simple i també està el
departament d’immigració que s’encarrega de les persones nouvingudes i se’ls facilita els tràmits de forma
gratuïta per a una major integració. També existeix una guia de nouvinguts.
Alcaldessa
Pel tema de la valoració de la Fira de Nadal, dóna la paraula al senyor Jordi Anducas.
Jordi Anducas
Explica que, tal i com va reiterar a l’anterior Ple, la valoració és molt positiva, tant en el que es va fer en el
market vivent com en totes les accions de dinamització que es van fer a la zona comercial. A la zona baixa
ficant-hi circ, ficant-hi rues, ficant animació i fent tot el possible per a fer que la gent de Corbera surti al
carrer i doni feina als comerciants de Corbera.
Queixes formals en quant al market vivent només va haver una, la que s’anomenava abans de l’IES Corbera,
que va atendre ell personalment, i el que va passar van estar dos caps de setmana els alumnes de Can
Margarit que venen xocolata i venen pastes, i es va actuar ràpidament per a que estiguessin amb un màxim
confort i aquesta era la voluntat municipal. És conscient de que va haver alguna picabaralla amb altres
comerciant i l’ajuntament va medicar.
Addicionalment, el 25 de gener, ara fa unes quatre setmanes, es va fer una reunió de valoració amb tota la
gent que va participar tant del market vivent com de totes les activitats que es van fer. Comenta que van
haver-hi frases com per exemple “per fi s’ha fet una fira mancant a Corbera, em recorda la Fira Medieval que
es va fer fa anys i no sabem perquè es va deixar de fer”, “excel·lent forma de posar en valor la zona alta de
Corbera, magnífica posada en escena del carrer Major”, “Ànims, volem més fires”, això els diuen molts
comerciants “Volem més fires com aquesta”, “Això és espectacular”, “Molt bona feina, endavant”. Tal i com
va dir en el ple anterior, els pressupostos de 2016 contemplen la reedició d’aquesta fira, la fira està per
quedar-se i la gent del Pessebre Vivent està encantada i per tant, es reeditarà i a més a més, la idea és ferne dos més, una darrera de la primavera, que s’està mirant que pugui ser de temàtica de bandoler, vestintla medieval o no tal medieval dels segles XVI-XVIII, i de cara l’estiu l’idea és fer un macro cap de setmana del
foc on Corbera ha de ser l’infern. Per tant, s’està apostant plenament per aquests tipus d’esdeveniments per
atraure públic de la comarca i de la província per a que conegui Corbera i que gaudeixi dels valors que es
tenen.
Respecte de la ultima pregunta feta, de que es va projectar el vídeo de la campanya, respon que no és un
vídeo de campanya. Explica que durant la campanya electoral es va fer una pel·lícula que li van dir Corbera
de movie on s’entrevistaven persones de la societat civil que estan en diferents entitats, gens polític, els
donaven recomanacions per a posar en valor Corbera.
El compromís d’ESQUERRA era que aquell vídeo, s’estigués o no al govern, es cediria a l’Ajuntament perquè
no el van fer amb la idea de fer una campanya electoral si no de tenir un recurs vídeo de cara a vendre
Corbera. Així es va fer i estan al govern, el vídeo s’ha cedit a l’ajuntament i s’ha fet servir com d’altres recursos
de vídeo que es van projectar com ara les imatges que els ha cedit José Salinas i la Isa Madrid de gravacions

de la zona alta amb drom, que són espectaculars, com també altres gravacions que estan recopilant i la idea,
aprofita per a dir-ho, és fer un canal de vídeo a you tube per zero euros, amb la idea de posar tots els recursos
que es tinguin en un lloc per a projectar Corbera. Diu que aquesta setmana s’ha estat a la Fira de la Candelera
i així s’ha fet, s’han demanat vídeos a la gent dels cinc cims, s’han demanat vídeos a la gent de la Penya del
Corb i del Pandemonium, i s’han estat projectant els que s’han tingut. També es vol que de cada
esdeveniment potent que es faci es puguin tenir vídeos i és la manera més forta de potenciar el turisme i els
valors que es tenen a Corbera.
Pol Ejarque
Comenta que està mol bé dir els comentaris positius i cap de negatiu, dient que és com en aquelles pel·lícules
dolentes en el que els hi donen una estrella i enganxen només la part que els interessa de la crítica. En quant
a que no és un vídeo electoral creu que mai es posaran d’acord, quan es va fer el vídeo precisament, en
campanya, i molta gent de la que ha participat, si els vol escoltar, li diran que per a ells va ser una absoluta
estafa i que ho van fer a contracor i que evidentment va ser un vídeo electoral.
Respecte a la valoració del seu grup sobre la fira de Nadal i de tot el que ha hagut al seu voltant, diu que
consideren que l’empresa organitzadora no hauria de repetir en l’organització de la Fira de Nadal.
Respecte d’altres campanyes que s’ha esmentat, com la de Corbera va de Tapes, no està segur si el nom va
ser aquest, dient que creu que no es va aprofitar gens, i en tot cas, si segueixen aquestes iniciatives intentaran
sempre donar el seu punt de vista i lamenten que potser l’expectació donada és que a la primera reunió va
haver-hi bastanta gent però en aquesta última només hi van haver cinc persones o sis i això mostra el grau
de desinterès que ha portat aquesta dinàmica, dient que s’haurien de millorar les futures campanyes
comercials i donar ma estesa en aquest tema.
Alcaldessa
Sobre la pregunta que s’ha fet del pagament dels tributs a l’Agència Catalana, diu que ella com alcaldessa,
va demanar tant a l’interventor com a la tresorera un informe per a saber en què es veurien reflectit per a
fer pagaments i en quants dies podria afectar això a la tresoreria. En principi, s’ha de fer la liquidació quinze
dies abans tot i que el pagament dels tributs es fa en el mateix document com si es pagués estatalment, no
es pot posar el compte de l’ajuntament si no que s’ha de posar un de la Generalitat i s’han d’enviar els diners
prèviament, dient que està pendent d’aquest informe dient que no l’ha tingut abans perquè la tresorera ha
estat amb una baixa llarga, afegint que en el proper ple els podrà donar més informació.
Pol Ejarque
Respon que en qualsevol cas qualsevol evolució, si els ho pot remetre per correu els agradaria.
Jordi Anducas
Diu que per al·lusions, totes aquelles persones que estan en el vídeo i que no estan ben representades
agrairia saber quines són perquè les trauran. Respecte de la reunió del 25 de gener no eren cinc o sis
persones, no sap qui li ha dit, ben bé eren una quinzena, amb representants de comerciants com de gent
que va estar al market , gent de l’empresa organitzadora com gent que va fer el tastet de Nadal i que va
donar la seva opinió dient que no es va dir que fos negatiu però que li va mancar promoció.
Sobre el que s’ha dit de l’elecció de l’empresa per a l’any vinent, és una cosa que no compet als polítics si no
que són decisions tècniques que si consideren que segueixi aquesta o un altra és una cosa que no han de
debatre entre ells.
Pol Ejarque
Respecte de l’elecció de l’empresa volen fer constar que el seu grup va demanar informació de l’empresa i

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

que en un correu d’una empresa ja s’anunciaven que no pensaven participar en el concurs perquè
consideraven que el concurs o l’adjudicació estava amanyada i per tant, voldrien fer constar això, així que
haurien de tenir en compte els comentaris negatius i no tan sols els positius que, està molt bé anant ventant
que tot està molt bé i que tot molt maco i que la gent de Corbera és molt feliç i molt sana, però que s’ha de
tenir en compte també les crítiques, perquè d’errors tothom en té, i ell el primer.
Jordi Anducas
Respon que ell té una llista. Sobre el que ha dit de que estava amanyat, demana al regidor que si us plau, ho
expliqui obertament.
Pol Ejarque
Afirma que hi ha un correu d’una empresa, dient que no té el nom de l’empresa aquí, dient que creu recordar,
el regidor ho sabrà millor, TMS o alguna abreviació així, dient que en tot cas en el proper ple portarà la
documentació i ho miraran.
Alcaldessa
Sobre el tema de les queixes a la zona comercial de la neteja dels carrers i també s’ha comentat alguna cosa
de les marquesines, dient al regidor que què deia exactament.
Albert Cañellas
Diu que els cartells del market vivent i de la Fira de Nadal s’havien enganxat a les marquesines i també a
habitatges de l’Avinguda de Catalunya.
Alcaldessa
Dóna la paraula al senyor Palacios.
Andrés Palacios
Sobre el tema de les queixes de la zona comercial, diu que li agradaria saber qui és queixa, dient que és curiós
que al regidor tothom se li queixa i aquí no arriben aquestes queixes. Es fa una neteja pràcticament diària de
la zona comercial i no en té cap queixa, al contrari, quan parla amb la gent estan bastant contents, pot haver
algun contenidor que per la seva ubicació pot estar més massificat, però queixes, ni una. Per tant, agrairia
que si hi ha queixes també li traslladin.
Pol Ejarque
Respon que evidentment, si a partir d’ara si alguna persona se li queixa a ell com a regidor i representant
públic, li dirà que és clar, a ell no li pot dir res perquè aquí sembla que s’inventi les coses i aleshores li donarà
el seu telèfon, si li pot donar,
Andrés Palacios
Respon que és públic, quan vulgui. I aquestes mateixes persones, o li diu qui son o els hi diu que s’adrecin a
ells perquè aquí si no arriben les queixes no es poden solucionar. No li dirà que no ho ha dit, però li diu que
les adreci i les atendrà amb molt de gust.
Pol Ejarque
Diu que a partir d’ara ho faran així.

Èric Blanco
Demana fer una petita apreciació pel senyor Palacios, més que res per a que no li facin arribar les queixes.
Es passa un dia de cada dia a tres quarts de nou i fa el recorregut del carrer Sant Jordi per on es porten els
nens a l’escola i veurà les queixes dels après i de les mares o com els nens i les nenes i els pares i les mares
han de sortejar les caques del terra.
Andres Palacios
Respon que ell passa cada dia per allà, veu el que hi ha, i cada dia es neteja.
Diu al senyor Blanco que no, que ell no ho recull, però agrairia que també participi i ho reculli, que col·labori.
Alcaldessa
També preguntaven sobre el centenari de la Societat la Diadema, donant la paraula a la regidora de Cultura,
senyora Carme Benito.
Carme Benito
Explica que s’han aprovat les bases reguladores de subvencions, que estan en exposició pública i quan finalitzi
aquesta exposició, es farà la convocatòria de subvencions. Aleshores, s’atendran totes aquelles peticions i
com es fa normalment també, es parlarà amb l’entitat per a veure quina programació pensen portar a terme
per tal d’arribar als acords que es considerin.
Alcaldessa
Sobre el tema de les obres del poliesportiu i sobre educació, dóna la paraula al senyor Alfredo Prado.
Alfredo Prado
Sobre el pavelló i el pou de la recollida aquella d’aigües, diu que hi ha un pou a sota del pavelló, al subterrani,
que aquell pou el que té són dos tubs per a recollir les aigües subterrànies si hagués o no, del poliesportiu.
Aquell pou té una bomba submergible que es posa en marxa quan hi ha aigua. El problema és que no hi ha
aigua, no és que la bomba no funcioni. Vol dir que l’aigua està en una altra banda i ara el que es farà és que
quan comencin les obres, al repicar tot allò, es veurà si hi ha aigua o no. El geotècnic que es va fer en el seu
dia ja recull que en principi es parlava d’algunes cavitats produïdes per les aigües, però cavitats no n’hi ha.
Del terra que va sortir del geotècnic tampoc hi havia aigua.
El projecte que parla de que el pilotatge que es faci per a reforçar la cimentació del pavelló, que serà com un
pilar que es farà per aguantar els ciments del pavelló, ja tindrà una camisa per fora que el que farà serà que
el guix que hi ha no estigui en contacte amb el formigó del pilar perquè s’entén que el que ha produït aquest
moviment del guix ha estat l’aigua que va entrar en el seu dia o no se sap el que hi ha.
Els testimonis que hi han posats a aquest subterrani diuen que no hi ha moviment, que ja porten quasi sis
mesos, i el moviment pràcticament és nul i ara, el que es vol saber quan comencin les obres, el primer que
es farà serà trencar el paviment que hi ha sobre el subterrani i es començarà a treballar amb el tema dels
pilotatges i llavors aquí es veurà el perquè es va fer aquell pou i el perquè de que hi hagin aquests dos tubs i
perquè no es recull aquella aigua. El que diu l’informe és que el guix, potser que amb l’aigua o amb la humitat
mateixa, provoqui que el guix s’infli, aixequi el mur que hi ha darrera. Per això el que es farà és reforçar els
cinquanta dos pilars de la zona del final del pavelló i un dels murs amb uns encoratges que el que es és
treballar per a buscar el ferm i no el guix, dient que en principi no se sap el que hi ha sota el pavelló i de fet,
l’aigua no arriba a aquest pou.
Sobre l’escola del Cau de la Guineu, demà mateix amb l’alcaldessa tenen una reunió amb l’AMPA i la direcció
de l’escola i els Serveis Territorials a les dues. Informaran de tot i la idea serà treballar sobre la segona fase
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de la construcció del Cau de la Guineu que, com ja se sap i s’ha comentat a l’altra ple, l’empresa que va sortir
està fent el projecte, ja ha visitat l’escola . El projecte en principi durarà uns cinc mesos i d’aquí s’intentarà
apretant per a que estigui també en pressupost, animant també als partits polítics que estan al govern de
Catalunya, per a que convoquin als seus representants en el tema dels pressupostos de la Generalitat la
partida de la segona fase del Cau de la Guineu, animant també a CDC, a la CUP i a ERC que el seu grup
intentarà també que en el pressupost de 2016, si es fa al final, que no sigui prorrogat, hi hagi aquesta partida
per a fer la segona fase del Cau de la Guineu.
Alcaldessa
Abans de contestar la ultima pregunta feta pel senyor Olarte sobre el tema de la zona blava, vol comentar
que el que els ha explicat el senyor Prado, l’expedient es pot consultar i està a la seva disposició.
Dóna la paraula a la senyora Mercè Rocas.
Mercè Rocas
Respon que les incidències de tant la zona blava com de la zona taronja, és a dir, tota la zona regulada del
municipi, en aquest primer trimestre, des de novembre fins a gener, diu que si s’agafa el mateix trimestre de
l’any anterior, és a dir, 2014-2015, li dirà que les incidències han estat menors. Si es remunta al primer
trimestre de fa cinc anys li dirà que són molt menors. Si el que s’està parlant és de les sancions, no s’han
incrementat. Si demana per l’adaptació del veí o veïna en aquesta nova implementació, li diu que per la seva
part consideraran que ha estat progressiva i bona, s’ha donat suport amb una agent cívica al carrer durant
set dies a la setmana. Els dos reguladors de la zona blava i la zona taronja també han estat dedicats, no només
a sancionar, si no a explicar i fer una part molt didàctica de tota la implementació. Els recorda que la primera
setmana d’implementació va ser totalment gratuïta, el que va ajudar molt, per a que aquest veí i veïna amb
el nou format de treure el tiquet s’anés adaptant i també s’ha detectat que el veí i veïna és normalment
usuari d’aquesta zona, no és aquell que de tant en tant bé. El normalment usuari, a la que ho ha fet dos o
tres vegades, depenent de l’edat de l’usuari, ho agilitza molt més o no.
També diu que la dificultat que realment ha hagut amb la zona blava i la zona taronja ha estat el període de
Nadal, ja sigui per un increment en les compres als comerços o bé per les activitats que s’han fet en aquesta
zona al carrer. Per incidències entén persones que estaven davant del parquímetre i els hi costava treure el
tiquet i s’han anat adaptant, entén que també era perquè molts d’ells han gaudit dels 30 minuts gratuïts i
per tant, la implementació de tot això, en principi esta sent molt bona. Diu que hi ha part d’aquests
expenedors de tiquets que encara s’estan adequant, atès que segons la zona de Corbera, o bé ha estat
Vodafone o bé ha estat Moviestar, i això ha provocat en algun moment problemes, que no pas de l’empresa.
També li comentava, ja responent la segona pregunta, pel tema de l’aparcament del carrer Casanova. Diu
que en la presentació dels pressupostos en l’anterior Ple, a l’Àrea de Mobilitat sortia reflectida una partida
destinada a l’arranjament, millora i adequació d’aquest aparcament dissuasiu, dotada amb 20.000€ que en
aquest moment i a hores d’ara, el departament de Mobilitat i l’Àrea de Via Pública, ja tenen un projecte
sobre la taula i que només cal licitar-lo, entenent que aproximadament en els propers sis mesos aquesta
millora serà una realitat.
Alcaldessa
Recorda que el proper ple tindrà lloc el proper 8 de març coincidint amb el Dia de la Dona Treballadora i
explica que tots els actes que es pensaven fer aquest dia es faran el dia 9 afegint que informarà al respecte.
Dóna les gràcies a assistents i oïdors.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.30 hores,
i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.
Vist i plau
L’alcaldessa

Montserrat Febrero i Piera

La secretària

Maria Abarca Martínez

