Acta 02.2021

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2021

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són un quart de vuit hores del dia 9 de novembre
de dos mil vint-i-u, es reuneixen, en el Citilab, situat a la Pl. de Can Suris, s/n, d’aquesta ciutat,
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment previstos, els membres
integrants del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat que a continuació es relacionen, en
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del senyor Antonio Balmón
Arévalo, Alcalde, i assistits per mi, la Secretària Delegada.
ASSISTENTS


Presidència
Senyor Antonio Balmón Arévalo
Alcalde-President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat



Vicepresidència
Senyora Emilia Briones Matamales
Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de Presidència de l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat



Vicepresidència
Senyor Josep Nadal Tuset
Persones d’especial rellevància de la ciutat

Vocals
a.

En representació dels Grups polítics municipals



Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de Progrés (P.S.C.-C.P.):
Senyora Emilia Briones Matamales



Podemos:
Senyora Ana María Cantillo Romero



En Comú-Movem Cornellà-En Comú Guanyem (E.C.-M.C.-E.C.G.):
Senyor Claudio Carmona Vargas
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b.

En representació dels Consells de Participació de Cornellà de Llobregat



Consell Municipal d’Esports
Senyor Jose Manuel Hernández González


Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
Senyor Pedro Rodríguez Guijarro



Consell Municipal de Participació de Medi Ambient
Senyor Leonardo Baquedano López



Consell Municipal de Seguretat i Prevenció
Senyor René López Lucas



Consell Municipal de Salut
Senyora Heliodora González Barguilla


Consell Municipal de Comerç i Turisme
Senyor Francesc Rivero Rosell



Consell Comunitari de Serveis Socials
Senyor Luis López Muñoz



Consell Comunitari de la Infància i Adoslescència
Senyora Marina Ràfols Cambil

c.

Institucions més significatives de la ciutat



Senyor Alejandro Talavera Nos
UNIO ESPORTIVA CORNELLA



Senyor Lluis Ponce Garrido
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA



Senyora Dolors Campos Rodríguez
CORNELLA COMPRA A CASA



Senyor Joan Garcia Garcia
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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d. Persones d’especial rellevància ciutadana


Senyor Josep Nadal Tuset



Senyora Helena Porras Mascaró



Senyor Benigno Martinez Ojeda



Senyor Jose Antonio Gallego Soto

e. Ciutadania de Cornellà de Llobregat


Senyor Francisco Aguilar Gallardo

ASSISTENTS CONVIDATS AMB VEU I SENSE VOT



Senyor Joan Barrera Riba
Síndic Municipal de Greuges



Senyor Sergio Fernández Mesa
Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració



Senyor Vicenç Ivorra Marigo
Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat



Senyora Dolors Leyva Grasa
Cap de l'Àrea de Gestió de Programes d'Alcaldia

Secretària Delegada
Senyora Eva María Moreno Alcalde

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
Vocals:
a.

En representació dels Grups polítics municipals



Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (E.R.C-A.M.):
Senyora Raquel Albiol i Gilabert



Ciutadans – Partido de la Ciudadanis (C’s)
Senyor Daniel Martínez Rodríguez
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b. En representació dels Consells de Participació de Cornellà de Llobregat


Consell Municipal de la Dona
Senyora Maria Carmen Espuña Cerezo



Consell Assessor de la Gent Gran
Senyora Neus Bos Bolós



Consell Municipal de Cultura
Senyora Monserrat Orozco Cees

c. Institucions més significatives de la ciutat



Senyor Eugeni Tamarit Oró
ORFEO CATALONIA



Senyora Pura Velarde Cidoncha
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CORNELLA DE LLOBREGAT (F.A.V.C.O.)



Senyora M. Dolores Crisóstomo Moreno
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CORNELLA



Senyor Vicenç Ivorra Marigo
GREMI D’INSTAL·LADORS DEL BAIX LLOBREGAT

d.


Persones d’especial rellevància ciutadana

Senyora Esperanza Megías Román

e.

Ciutadania de Cornellà de Llobregat



Senyora Maria Victoria Amargant Salgado



Senyor Alex Pedrerol Torres



Juan Carlos Calvo Lamillar



Maria del Carmen Remolins Isant

NO ASSISTEIX
c.

Institucions més significatives de la ciutat
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Senyor Juan Miguel Villalón Plaza
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA



Senyor Francisco Lobo Jiménez
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO

d. Persones d’especial rellevància ciutadana


Senyor Jose Antonio Gallego Soto

El senyor Balmón agraeix la presència en aquesta sessió que té per objectiu explicar el
pressupost i les mesures que es van portar a terme.
Després d’aquests dinou mesos cal donar valor a tot el que s’ha fet i la resposta que s’ha
donat com a comunitat, com a societat (institucions, entitats i gent activa implicada).
Continua dient que la presencialitat es va substituir per la virtualitat però la feina es va
portar a terme i s’ha donat resposta tenint en compte les conseqüències i comportaments
socials positius i negatius.
S’ha de posar en valor les dades positives com per exemple la recuperació en l’àmbit
ocupacional i la bona resposta per part de la gent jove.
Seguidament, el senyor President declara oberta la sessió i vàlidament constituït el Consell,
ordenant que es procedeixi al despatx dels assumptes que integren l’Ordre del Dia, en relació
amb els quals s’adopten els acords següents:
Punt primer.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Senyor Antonio Balmón
Pren la paraula el senyor Balmón, actuant com a President, i proposa l’aprovació de l’acta de
la sessió del dia 4 de maig de 2021.
Es dóna per aprovada l’acta i, a continuació, cedeix la paraula al senyor Sergio Fernández
Mesa, Tinent d’Alcalde d’Economia i Interior.
Punt segon.- Presentació del Projecte de Pressupostos per l’any 2022
Sergio Fernández Mesa
El senyor Fernández explica que han estat uns mesos complicats i ha permès ajudar als
ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit la proposta del pressupost és expansiva per a l’any
2022 tant d’ingressos com de despeses.
Comença amb les dades relatives als ingressos:
Increment general de tipus i tarifes de impostos taxes i preus públics en un 2,5%.
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L’I.P.C. estarà sobre el 4% i el 5% a l’acabar l’any i, això implica que, aquest increment en els
ingressos no pal·liarà la despesa que afecta a alguns contractes com per exemple el relatiu al
d’atenció al domicili que ha augmentat 400.000€ o la nova de recollida de residus i que
significa gairebé 1.500.000€.
Per tant, els ingressos previstos per l’increment del 2.5% en l’I.B.I. no arribaria per cobrir
l’augment previst al contracte per l’atenció domiciliària.
Previsió increment ingressos extraordinaris per atorgament de les llicències per la
construcció d'un equipament sanitari en la parcel·la HOC un cop concretada la venda per part
de PROCORNELLA.
Explica que també augmentarà la quantitat rebuda per part de l’Estat.
Per polítiques d’anys anteriors es procedirà a la venda d’una parcel·la amb els ingressos per
la concessió de llicències d’obres.
Previsió Increment de la recaptació per ingressos tributaris i preus públics en un 8,20%
Previsió Increment dels ingressos corrents en un 10,82%
En resum, això implica un augment en el pressupost que és d’uns noranta-vuit milions
d’euros.
Increment de la despesa ordinària (de funcionament) en un 9,45%.
Increment de la inversió fins els 7,7 milions € (increment del 147% respecte a les del
pressupost de 2021).
Finançament de la inversió fins a un 40% en transferències de capital d'altres
administracions arribant aquestes fins els 3,1 milions d'euros.
Þ Ajuntament………………...…. 4,6 milions€
Þ AMB i Diputació BCN …...... 3,1 milions€
Þ Total Inversions.............…... 7,7 milions€
Aquests imports es destinaran al 2022 a vàries actuacions com són: la nova ludoteca de Sant
Ildefons, Escola d’Humanitats, Pavelló Jacint Verdaguer, Casa dels Coloms, calderes de
biomassa a les escoles, continuïtat del Projecte Cornellà Natura (carrers República Argentina
/ Bonestar, accessibilitat i rec a Can Mercader, Av. del Carrilet) encaminades a pacificar
l’entorn.
Tot això implica un augment del 147% respecte l’any 2021 tenint en compte el suport
d’altres administracions amb una despesa corrent d’uns noranta milions. Una part important
d’aquesta anirà destinada a Espai Públic, Manteniment i Serveis, Serveis Socials, Esports,
Cultura entre d’altres i així recuperar tot el que es va deixar de fer.
En relació a les subvencions indica que es veuran augmentades en un 20% al 2022 que són
les que afavoreixen l’activitat a la ciutat.
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Increment de la carrega financera fins el 0,28% dels ingressos corrents provocada pels
bancs.
(al 2021 la càrrega financera suposava un 0.02% dels ingressos corrents).
Per altra banda es continua en la mateixa línia de no endeutar-se mantenint la despeses amb
recursos propis i d’altres administracions.
Quant al finançament de la despesa explica que, la part corresponent als recursos propis
suposa un 63% i de subvencions i transferències de participació en els tributs de l’Estat,
Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana i alguna part de la Generalitat de Catalunya el
37% del total.
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A la gràfica que està desglossada per àmbits de gestió, destaquen tant Política Territorial com
Espai Públic. Explica que, quest últim, engloba contractes de serveis com enllumenat públic i
neteja on les quantitats són importants.
Quant a l’àrea d’Economia i Administració es comptabilitza la despesa en recursos humans
que són més de trenta-cinc milions d’euros.
Les altres partides (Educació, Joventut, Polítiques Socials, ..) també han augmentat en relació
a l’any 2021.
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Per altra banda, en aquesta gràfica comparativa pot veure’s l’increment tant en Política
Territorial com en Espai Públic i, en l’àrea de Presidència amb els projectes d’inversió
(Cornellà Natura) i la Guàrdia Urbana.
Gairebé totes les àrees augmenten i, en relació a Comerç i Turisme explica que no està inclosa
la targeta “compra a prop” que es tramita a Procornellà a partir del 29 de novembre i
suposarà 400.000€ de despesa. Això significa posar en circulació un milió sis-cents mil euros
per consumir als comerços de proximitat.
En quant a les subvencions, aquestes també han sofert un increment en un 20%.
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A la comparativa es mostra novament l’increment de la inversió a les àrees de Presidència,
Política Territorial i Espai Públic que es traduiran en projectes del Cornellà Natura, millores
als carrers (asfaltat, vialitat), equipament per la guàrdia urbana i l’àrea d’Economia i
Administració on es troba informàtica.
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Comenta que és un pressupost equilibrat i hereu del que s’ha fet els anys anterior i es vol
reactivar el que no s’ha pogut realitzar aquests últims divuit mesos.
Es va presentar al Ple Municipal del mes d’octubre i s’espera l’aprovació definitiva al mes de
desembre.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si hi ha alguna persona que vulgui fer alguna pregunta.
Donat que no hi ha cap intervenció continua dient que a l’octubre de 2019 es va aprovar el
pressupost del 2020 per fer unes actuacions de micro-ciutat combinades amb altres de gran
ciutat. Des del mes d’abril del 2020, donada la situació, es van bloquejar dotze milions
d’euros i assumir una despesa de sis milions d’euros que no estava prevista. Aquesta decisió
va suposar que es tanqués amb un dèficit de quatre milions i mig.
Per aquest motiu per a l’any 2021 es va fer el mateix plantejament de fer estalvi i poder
respondre a la política social.
Pel proper any totes les administracions estan fent tot allò que els anys 2020 i 2021 no es va
realitzar. D’aquesta manera es tindran entre vint-i-cinc i trenta-dos milions provinents
d’altres organismes i obliga a fer un esforç des del punt de vista de gestió.
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En aquest sentit indica que hi haurà moviment a la ciutat: Almeda/Pau Picasso,
transformació de l’Avinguda dels Alps/Can Mercader, entrades de la ciutat (Segarra fins al
Padró), República Argentina, C/ del Bonestar, les dues biblioteques, nova escola municipal de
música, nova contracta de recollida de residus,...
En relació a la recollida de residus explica que tenim un problema. Es va sol·licitar la mateixa
tipologia de contenidor en quant al material i una sèrie d’elements que s’han d’incorporar,
entre ells, una gestió electrònica que implica uns components dels que, ara mateix, hi ha
dificultats per la manca de provisió de matèries primeres (ferro i acer). Per tant, la previsió
de disposar dels contenidors per finals d’any, passaria al febrer tot i què ja han començat la
fabricació.
Un altre problema que es donarà el proper any per a totes les administracions públiques
seran les peticions de licitacions d’obres. S’han de tramitar les ajudes dels fons europeus com
és el de mobilitat per valor de casi cinc milions d’euros dels que, una part s’ha delegat per
l’adquisició d’autobusos elèctrics; per a la digitalització de la ciutat gairebé quatre-cents mil
euros; amb l’expectativa del projecte Natura al que anirien cinc milions d’euros.
En aquest sentit està la dificultat de no trobar professionals.
Per altra banda, a aquests projectes s’ho s’hi ha incorporat la inflació que arribarà
segurament al 5% ni l’increment de preus de les matèries primeres al que cal afegir el
problema en el subministrament.
Explica que la idea és fer un canvi no només en política d’habitatge per a gent jove de lloguer,
de lloguer social i de compra sinó també altres projectes com la transformació del sector de
l’antiga ELSA, la substitució del pont de la R.E.F.E., l’accés al tren per l’altra banda de les vies.
També es produiran altres canvis com són s’escola d’humanitats, activitats de matí, tarda i nit
entre d’altres per enfortir Cornellà.
Acaba la seva intervenció amb la reflexió de què no hi ha un increment fiscal ja que no
suposa demanar augmentar l’esforç a la ciutadania perquè es tracta d’una actualització que
està per sota de l’I.P.C.
El senyor Balmón pregunta si algú vol plantejar alguna qüestió i, al no haver cap intervenció,
dóna pas al tercer punt de l’ordre del dia.

Punt tercer.- Explicació de les mesures i ajudes per la Covid-19
Senyora Sergio Fernández
Pren la paraula el senyor Fernández recordant tal i com s’havia comentat en altres sessions
del Consell de Ciutat que al març del 2020 es va decidir fer un pla de mesures socials,
econòmiques i fiscals contra les conseqüències de la Covid 19.
El senyor Fernández explica el contingut de les 12 mesures socials amb la dotació econòmica
corresponent.
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El primer acabava a finals de l’any 2020 i es va decidir continuar amb un segon pla similar
que incorporava qüestions que no havien finalitzat al 2020, de treball permanent i d’altres de
noves que conformaven el segon pla de mesures.
Comenta que gairebé tot l’any 2021 s’ha estat treballant sobre aquestes mesures socials,
econòmiques i fiscals i explica que, tal i com es veu al document que es farà arribar, els punts
grocs indiquen que són projectes en execució i els verds són els finalitzats.

Indica les dotacions destinades a cada projecte seguint les dades del document exposat.

13

Explica que s’han destinat tres-cents noranta-quatre mil euros a un programa d’ajuts a
fundacions i entitats socials i especifica que aquests diners estan sol·licitats, aprovats i
pendents de pagament. De fet, la primera subvenció s’adjudicarà a la Fundació El Llindar amb
un import de noranta mil euros.
El senyor Fernández segueix explicant els diferents projectes que figuren al document amb
els imports assignats i els resultats de les gestions.
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Indica que, de fet, s’han destinat més d’un milió d’euros. Tant en el 2020 com el 2021 han
estat entre sis i set milions els que s’han gastat en aquest pla i continua explicant les
quantitats destinades als projectes descrits al document.
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A nivell fiscal explica que s’estan gestionant tant les ajudes com les bonificacions (que es
mantindran al 2022).
La majoria de les actuacions estan realitzades o en fase d’acabament excepte aquelles que
són de desenvolupament de forma permanent.
Això ha suposat un increment de les despeses i, per altra banda, una menor recaptació i, per
tant, s’ha fet una aportació de gairebé quinze milions a la ciutat.
Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si algú vol intervenir.
No hi ha cap participant que demani la paraula i el senyor Balmón comenta que totes
aquestes mesures i ajudes no tindran continuïtat el proper any però sí s’està treballant en un
nou pla d’impuls econòmic en el que faran participar a tots els interlocutors de la ciutat
(organitzacions sindicals, gremis, empresaris, comerç..) per tal d’impulsar l’economia local.
Des del punt de vista d’ocupació es té una influència a la taxa en un 2% a nivell de plans
d’ocupació i es continuarà treballant en aquest sentit.
La informació de què es disposa és que es tenen més altes que baixes de negocis tot i què es
veu que els locals es lloguen.
Torna a demanar si hi ha més precs o preguntes.
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Al no haver-hi cap intervenció, dona pas a l’últim punt del dia.
Punt quart.- Precs i preguntes
Senyor Benigno Martínez
El senyor Martínez informa que aquest any el gran recapte es faran els dies 19 i 20 de
novembre en horari de 9:00 a 13:00, de 13:00 a 17:00 i de 17:00 a 21:00 hores.
Tal i com es va fer l’any passat es recolliran aportacions de diners en el moment del
pagament de la compra.
En aquest sentit explica que hi ha menys necessitats de persones tot i què es necessiten unes
cent persones per estar als vuit centres que hi ha a Cornellà (tres Mercadona, Carrefour, Lidl,
un Caprabo, un Condis i l’Hipercor). Aquests centres estaran oberts durant tota la setmana
fins el dia 26 podent fer aportacions.
Un cop acabada la intervenció del senyor Benigno, el senyor Balmón cedeix la paraula a la
senyora Porras.
Senyora Helena Porras
Explica que l’associació Cornellà Valors té dos projectes en marxa: valor solidari i
microrelats.
Els microrelats tenen a veure amb les escoles i els instituts. L’any passat no es van poder fer.
Informa de l’activitat anomenada “valor solidari” consisteix en posar en coneixement un acte
d’alguna persona que coneguem relacionat amb la solidaritat (posa els exemples de baixar
les escombraries a uns avis tancats a casa, anar a passejar el gos, portar menjar,...
Demana la participació i difusió per donar testimoni i premiar aquesta actuació.
Senyor Josep Nadal
Es remet a tot allò mencionat per la senyora Porras per compartir una acció solidària que
coneguem a través del WhatsApp o correu electrònic que han posat a disposició.
A aquesta campanya se li ha donat publicitat a través de Ràdio Cornellà.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si hi ha algú que vulgui intervenir i dóna la paraula a la senyora
Camps.

Senyora Dolors Camps
La senyora Camps pregunta si arribaran els xips dels contenidors per substituir els que hi ha
abans de que es desmuntin.
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Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón respon dient que aguantaran i comenta que no està a l’abast de
l’Ajuntament el tema del subministrament.
Afegeix que els contenidors són importants però hi ha d’altres qüestions que preocupen més.
Senyora Dolors Camps
La senyora Camps suggereix el realitzar una campanya informativa.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón li respon que no ho troba necessari doncs hi ha altres temes més
importants que afecten a les persones com és l’economia
Demana si algú vol fer alguna aportació.
I, no havent altres assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan
són les vint hores vint-i-cinc minuts, signant aquesta acta el President, juntament amb mi, la
Secretària Delegada, que certifico.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA DELEGADA

Antonio Balmón Arévalo

Eva Maria Moreno Alcalde

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió del Consell de Ciutat
celebrada en data 9 de novembre de 2021, la qual ha estat aprovada en data 31 de març de 2021 i ha estat
transcrita íntegrament al llibre d’actes.
A Cornellà de Llobregat a la data i amb la signatura electrònica que figura en aquest document
LA SECRETÀRIA DELEGADA
Dolors Leyva Grasa
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