AL·LEGACIONS DE LA CUP AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)
DE CORBERA 2017-2019
El passat 31 de gener, el Ple municipal aprovava inicialment el Pla d’Actuació Municipal (PAM)
pels anys 2017-2019, amb els vots favorables de l’equip de govern i la negativa de l’oposició. En
aquest PAM destaca el volum d’inversions, que es preveu en 5.917.191 euros. Per entendre la
magnitud d’aquestes inversions, volem destacar que gairebé triplica la quantitat total d’inversions
que s’han fet a Corbera en els darrers 5 anys. En primer lloc, volem destacar que no ens oposem a la
majoria de projectes en sí, alguns d’ells, entenem que són necessaris per la millora de la qualitat de
vida de les corberenques i creiem que és per això pel què un govern ha de treballar. En aquest sentit,
sembla que els projectes van encaminats a millorar diferents aspectes de la vida social com són les
entitats, la gent gran, les urbanitzacions o la joventut. Ara bé, les nostres al·legacions van en un
doble sentit, de participació i econòmic. Creiem que després d’anys d’una greu situació econòmica
de l’Ajuntament, on hi ha hagut molt poca inversió, és un molt bon moment per pensar entre totes,
quin model de poble volem pels propers anys (més enllà de legislatures i partits). Això s’hagués
pogut fer amb un pla de participació ambiciós i extensiu, que culminés amb un debat decisori sobre
les prioritats, acceptades i refrendades per la majoria de la població. I malauradament això no s’ha
fet. Ans al contrari, s’ha volgut imposar un model de poble, que ens agradi o no, representa
únicament les prioritats que han escollit les 10 regidores i regidors de l’equip de govern. I això ho
diem, ja que la majoria de les grans inversions que es volen fer, no apareixia en cap dels programes
electorals amb els quals els partits que formen l’equip de govern, es van presentar a les eleccions. I
també ens preocupa l’aspecte econòmic. En primer lloc, ja que la majoria de projectes estan basats
en la construcció, que malauradament genera sobrecostos habituals, que podrien fer que els càlculs
inicials es disparessin. I també, perquè els projectes, un cop fets, generaran despeses de
manteniment per a l’Ajuntament i no hem vist, que això s’hagi tingut en compte. En segon lloc,
creiem que per optimitzar els recursos, hi podria haver alternatives a projectes de tant alt valor
econòmic i tornant a la reivindicació de la participació, com més gent hi pensi més plurals seran
aquestes alternatives. I finalment, ens genera incertesa que els mateixos responsables del deute
acumulat de l’Ajuntament en els darrers anys, ara s’embranquin en nous projectes de grans
inversions, sense ni tan sols haver auditat el perquè del deute generat anteriorment.
Així doncs des de la CUP proposem les següents al·legacions al Pla d’Actuació Municipal de
Corbera durant els anys 2017-2019:
- Instar l’equip de govern a una reformulació del PAM de Corbera 2017-2019, introduint-hi criteris
de participació i decisió ciutadana, informes de valoració econòmica i alternatives d’optimització
dels recursos.
En el cas que la primera al·legació sigui desestimada, proposem alguns canvis en el PAM de
Corbera 2017-2019 elaborat per l’actual equip de govern de l’Ajuntament:
- Proposem eliminar la partida de 100.000€ de la fase prèvia del projecte Parc de la Roda,
amb inversió de la proposta de refinançament que encara no s’ha fet efectiva.
- Proposem canviar la partida de 800.000€ destinats al projecte “naus per entitats” i passar-la
a projectes participatius. Conscients de la necessitat d’espai per les entitats del poble, algunes
d’elles amb preocupacions específiques i de la problemàtica que tenen els bombers voluntaris en la
ubicació actual. Creiem que destinant una partida específica a aquestes dues problemàtiques, en els
projectes participatius, podrien sortir alternatives a la construcció d’aquestes naus i al seu l’alt cost.
- Proposem canviar la partida de 600.000€ destinats al projecte “Parc de la Roda” i passar-la
a projectes participatius. Defensem la necessitat de canvis urbanístics profunds per Corbera,

entenent la dificultat de cohesió social, per un poble que ha crescut desmesuradament i de manera
massa dispersa. Ens oposem però, a que un intent de canvi urbanístic es faci amb un projecte sense
recolzament inicial i sense estudis tècnics, urbanístics, socials o econòmics darrera. Així doncs,
demanem la inclusió d’una partida dins dels projectes participatius destinada a canvis urbanístics
per Corbera.
- Proposem canviar la partida de 165.000€ destinada a la creació de l’ascensor de
l’Avinguda Catalunya i passar-la a projectes participatius. A més de no entendre la necessitat
d’aquest ascensor i conscients de l’alt preu del seu manteniment un cop construït, creiem que
s’hauria d’eliminar la partida i crear-ne una dins dels projectes participatius destinada a
dinamització de l’àrea comercial de Corbera Baixa.
- Conseqüència d’allò que hem exposat anteriorment, augmentar la partida de projectes
participatius de 300.000 euros a 1.865.000 euros.
- Proposem que la inversió destinada al canvi de finestres de l’escola Jaume Balmes es faci
tota el 2017. Ja que la nostra proposta ha retirat diners d’inversions pel 2017 i proposa fer-ho el
2018, hi hauria diners suficients per fer tota la inversió en un mateix any. Així, a part de millorar
amb l’eficiència energètica dos anys abans del previst, també es reduirien les molèsties que es
podrien causar a l’escola, fent les obres totes de cop.

Per totes les raons exposades anteriorment, creiem que, amb voluntat és possible una reformulació
del PAM. I si no hi hagués aquesta voluntat per part de l’equip de govern, entenem que les
al·legacions específiques que presentem es poden dur a terme, per potenciar la decisió del més alt
nombre de persones en el futur de la Corbera que volem. Es per tot això que demanem que
s’acceptin les nostres al·legacions.
Corbera de Llobregat
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