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SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2020

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 22 d’octubre de dos mil
vint, es reuneixen per vídeo conferència, 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 constitutiva 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



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



Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's):
Senyor Daniel Martínez Rodríguez



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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 Consell Municipal de la Dona
Senyora Maria Carmen Espuña Cerezo
 Consell Municipal de Participació de Medi Ambient
Senyor Leonardo Baquedano López
 Consell Assessor de la Gent Gran
Senyora Neus Bos Bolós
 Consell Municipal de Salut
Senyora Heliodora González Barguilla


Consell Comunitari de Serveis Socials
Senyor Luis López Muñoz



Consell Municipal de Cultura
Senyora Montserrat Orozco Cees



Consell Comunitari de la Infància i Adoslescència
Senyora Marina Rafols Cambil



Consell Municipal de Comerç i Turisme
Senyor Francesc Rivero Rosell

c. Institucions més significatives de la ciutat
 Senyor Alejandro Talavera Nos
UNIO ESPORTIVA CORNELLA
 Senyor Eugeni Tamarit Oró
ORFEO CATALONIA
 Senyor Antonio Martín Muñoz
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA PEÑA DOMINO SAN ILDEFONSO
 Senyora Pura Velarde Cidoncha
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CORNELLA DE LLOBREGAT (F.A.V.C.O.)
 Senyor Lluis Ponce Garrido
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA
 Senyor Joan García García
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
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 Senyora Dolors Campos Rodríguez
CORNELLA COMPRA A CASA
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d. Persones d’especial rellevància ciutadana
 Senyor Josep Nadal Tuset
 Senyor Benigno Martinez Ojeda
 Senyor Jose Antonio Gallego Soto

e. Ciutadania de Cornellà de Llobregat


Senyora Maria Victoria Amargant Salgado



Senyor Juan Carlos Calvo Lamillar



Senyora Maria del Carmen Remolins Isant



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
GREMI D’INSTAL·LADORS DEL BAIX LLOBREGAT
Secretària Delegada
Senyora Eva María Moreno Alcalde

EXCUSEN ASSISTÈNCIA:
Vocals:
En representació dels Consells de Participació de Cornellà de Llobregat
 Senyor René López Lucas
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció
 Senyor Pedro Rodríguez Guijarro
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Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional
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Institucions més significatives de la ciutat
 Senyor Juan Miguel Villalón Plaza
Unión General de Trabajadores de Catalunya
 Senyora Maria Dolores Crisóstomo Moreno
Federació d’Associacions de mares i pares d’alumnes de Cornellà

Convidats amb veu sense vot
 Senyor Enric Térmens López
Director de Programes de l’Alcaldia

NO ASSISTEIXEN
Persones d’especial rellevància ciutadana
 Senyora Helena Porras Mascaro
 Senyora Esperanza Megías Román
Ciutadania de Cornellà de Llobregat
 Senyor Alex Pedrerol Torres
Ciutadania de Cornellà de Llobregat

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.- Constitució del Consell de Ciutat 2019-2023
Senyor Antonio Balmón
Pren la paraula el senyor Balmón, actuant com a President, i proposa la Constitució del
Consell de Ciutat. Es presenten els membres del Consell indicant el seu nom i l’ens al que
representen.
En el moment de la presentació dels vocals del Consell, no s’han connectat el senyor Alex
Pedrerol Torres, la senyora Esperanza Megías Román i la senyora Helena Porras Mascaro.
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El senyor Balmón explica que el Consell de Ciutat no s’ha pogut constituir abans donades les
circumstàncies actuals tot i que al juny es va mantenir una reunió per explicar les actuacions
relatives al punt tres en quant a la situació, als recursos i la gestió.
A continuació cedeix la paraula al senyor Fernández, Tinent d’Alcalde d’Economia i
Administració per explicar les mesures de caràcter econòmic i a la senyora Briones, Tinenta
d’Alcalde i Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència per les de caràcter social i de mobilitat,
totes elles adoptades per a fer front a la COVID 19.
Punt segon.- Explicació de les mesures de caràcter social, econòmic i de mobilitat
adoptades per fer front a la COVID 19
Senyor Sergio Fernández Mesa
El senyor Fernández explica que des de que es declara l’estat d’alarma al març s’han adoptat
diverses mesures econòmiques, pressupostàries, fiscals i ajudes als sectors més vulnerables
afectats per la crisi.
Es va implementar un pla de mesures complementàries en matèria de fiscalitat, l’objectiu del
qual era reduir l’impacte social i econòmic provocat per la crisi.
Aquest pla s’estructura en dos blocs:
1- Mesures de cohesió social i ajudes en matèria tributària i econòmica.
2- Mesures d’ajudes a l’activitat econòmica de proximitat.
El senyor Fernández explica que aquestes despeses estan suportades en un percentatge
elevat per recursos municipals i neixen amb la voluntat de mantenir-se en el temps que fos
necessari.
1.- Exposa el contingut del primer bloc de mesures consistent en aquelles que tenen a veure
amb la cohesió social (pla d’ajudes d’emergència social) aprovat el 30 de març de 2020 i que
està vigent en l’actualitat donat que les circumstàncies són les mateixes.


Es va dotar d’un import de 80.000€ destinat a persones físiques i a les activitats de
proximitat afectades pels exercicis 2020/21.



Es va garantir la prestació dels serveis d’emergència social d’àpats subministrats des de
l’inici de l’estat d’alarma, als beneficiaris de les ajudes de menjador municipal fins a l’inici
del curs escolar, i les persones beneficiàries dels àpats a domicili de gent gran i persones
dependents fins que es mantinguin les actuals circumstàncies. La dotació és de 175.000€.

El senyor Balmón atura l’exposició del senyor Fernández perquè que no s’escolta bé.
Es posen en silenci de nou tots els micròfons i continua la sessió.


També s’ha donat suport a la Botiga Solidària amb una dotació de 57.500€.
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Una altra mesura aprovada el 31 de juliol a la Junta de Govern és la bonificació de les
quotes previstes en els preus públics per a les persones que s’hagin vist afectades
econòmicament per la COVID19.



Es va establir un fons social extraordinari d’1.000.00€ a l’exercici 2021 per a fer front a les
situacions de vulnerabilitat social i econòmica.



Es va decidir que els plans d’ocupació local continuessin vigents fins al 30 de novembre
del 2020 ja que la majoria acabaven al setembre/octubre.
Pels propers exercicis s’ha dotat amb 600.000€ per tal d’ampliar el nombre de persones
beneficiàries.



També s’ha establert un pla d’ajuts al pagament de lloguers del parc d’habitatges i locals i
oficines del Centre d’Empreses, gestionat o propietat de l’empresa municipal Procornellà.



S’ha continuat amb el servei de mediació des de l’Oficina Local d’Habitatge, entre llogaters
i propietaris, per facilitar el pagament del lloguer els mesos posteriors al confinament.



Es va incrementar el nombre d’habitatges privats a disposició de la Borsa de Lloguer
Social. Actualment n’hi ha gairebé 60.



Es va reforçar l’atenció social per evitar talls de subministrament d’energia i aigua de les
llars vulnerables després de l’estat d’alarma.



També s’ha implementat un programa de suport digital als alumnes de primària i
secundària i un programa de reforç escolar.

2.- El senyor Fernández comença l’exposició del segon bloc de mesures consistents en ajudes
a l’activitat econòmica de proximitat:


Es va posar en marxa el programa de comercialització del “bonus compra a casa” per a
donar suport al comerç de proximitat. Es tracta d’una subvenció del 30%. L’adquirent
paga 70€ i poden gastar 100€ als comerços adherits, que són uns 300. La dotació és de
300.000€ amb recursos propis. Implica posar en circulació 1.000.000€



També hi ha el fons local “Cornellà compra a casa” de 240.000€ que s’aprovaran
properament per ajudar a complementar despeses extraordinàries realitzades pel comerç
per afrontar la pandèmia.



Es va posar en marxa des del centre d’empreses el servei d’informació i assessorament en
relació a les ajudes contemplades en els Decrets Llei de l’Estat i la Generalitat,
intermediació per a la tramitació d’aquestes ajudes i acompanyament en la sol·licitud de
crèdits financers.



De cara al novembre-desembre està pensada la creació d’una plataforma anomenada
“market-place” i d’un servei de logística, per impulsar el comerç local en la seva orientació
a la compra on-line i al servei a domicili.
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En breu començarà el programa formatiu sobre les noves tecnologies del comerç digital
per al foment de l’activitat comercial i professional, destinat als titulars de comerços de
proximitat i professionals autònoms.



S’ha posat en marxa la web informativa que aglutina els professionals autònoms de
reparació d’instal·lacions elèctriques, gas, aigua, petites reparacions, informàtica, i altres a
nivell local.



El programa d’assessorament energètic als comerços per optimitzar els contractes i reduir
la despesa dotat amb 20.000€.



També s’implementarà el pla d’ocupació específic per al comerç de proximitat local, el “6 +
6”, finançant el 50 % del cost de contractació de persones en situació d’atur.

El senyor Fernández dóna per finalitzada l’explicació de la part social informant que hi ha
unes altres mesures complementàries en matèria de fiscalitat que afecten a un conjunt de
taxes, preus públics i tributs municipals, sobre els quals es va decretar una primera mesura
preventiva de suspensió o de moratòries. Explica el que significa concretant:


En relació a la taxa per l’aprofitament i els serveis als mercats municipals (Gavarra, Centre
i Sant Ildefons): es van suspendre l’ordenança fiscal durant el primer semestre en aquells
epígrafs afectats per l’estat d’alarma. Afectava a les parades tancades.



Es va suspendre la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per a diverses activitats:
quioscos, terrasses i parades no sedentàries (“mercadillo”) fins al 30 de setembre i s’ha
ampliat fins al 31 de desembre.



En quant als horts urbans s’ha considerat que, al no poder realitzar l’activitat, tampoc
havien de pagar la taxa.



Es van suspendre tots els padrons dels preus públics i s’han retornat aquells imports
cobrats els mesos de març i abril pels serveis que no s’han prestat com per exemple els de
les escoles bressol, piscina Can Millars, espai nadó, espai familiar, escola d’educació
especial Virolai, servei de ludoteca i escola de música Roser Cabanes.



Explica que s’ha modificat el calendari fiscal per donar més termini per fer front als
pagaments com l’I.B.I., l’ impost de vehicles entre d’altres.
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Finalitza la presentació relativa a les mesures a nivell social, econòmic de proximitat i fiscal
que s’han anat prenent durant aquests mesos indicant que, ara mateix amb la situació actual,
s’aniran posant a l’abast de la ciutadania les que siguin necessàries.
A continuació, pren la paraula el senyor Balmón per incidir en que aquelles mesures van estar
pactades i consensuades amb els grups municipals i compten amb el seu suport al Ple
Municipal.
Explica que, el primer que es va fer, va ser buscar la gent més vulnerable per tal de garantir el
menjar. Quant a la resta de temes, les decisions que va prendre el govern de l’Estat, van ser
importants per a evitar situacions de vulnerabilitat en temes d’habitatge, de subministres, de
subvencions, d’ajudes familiars i es van dedicar a cobrir situacions més complicades que,
encara s’estan treballant en elles (fins a finals d’any).
Es van haver de prendre decisions en relació a prestació de serveis i la fiscalitat. S’ha dotat
d’1.000.000€ per fer un fons de contingència que es mantindrà de cara al proper any.
També s’han pres altres mesures que les previstes com prorrogar durant quatre mesos els
plans d’ocupació que afecta a 67o 69 persones dintre de la prudència.
L’Ajuntament ha hagut de deixar sense executar 9.000.000€ i cobrir les circumstàncies
plantejades per donar suport a entitats i ajudar a persones sense recursos. S’han aplaçat les
mesures, actuacions i planificacions previstes per aquest any.
La idea és anar construint un reforç pal·liatiu per garantir a les persones ajudes fins que duri
la pandèmia com per exemple la tarja o ajudes individuals, reforç escolar amb les restriccions
que es vagin adoptant com el toc de queda pendent d’informes i les noves regulacions i
decisions que s’hagin de gestionar. Es vol evitar el confinament total, la paralització total, que
no hi hagi activitats essencials com l’educació que s’han de garantir. Explica que no sap com
acabarà l’any l’Ajuntament, com es liquidarà el pressupost. Es vol intentar estalviar en
previsió d’un 2021 complicat i es pugui destinar a la ciutadania sense pujar la pressió fiscal.
Es vol continuar ajudant a qui ho necessita. N’hi ha despeses que s’han hagut de cobrir com
per exemple el de les residències, no només la pública. S’ha de pensar buscar vies de
cooperació i d’ajuda amb altres municipis com per exemple: reforç a la neteja de les escoles.
Dóna pas a la senyora Briones i comenta que després s’obrirà un torn de debat per preguntar
sobre aquesta informació.
Senyora Emilia Briones
La senyora Briones explica que es van haver d’implantar diferents mesures a l’espai públic
per tal de gestionar tota l’evolució de la normativa que va passar per diferents fases, en un
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primer moment no es podia sortir, després per allò mínim indispensable, més tard per
franges horàries i calia complir-la.
L’objectiu en el primer període era garantir la distància de seguretat mínima de dos metres.
Per fer això es van habilitar de manera tàctica, sense fer gaires inversions, de manera ràpida i
fent un estudi per barris i carrers, noves xarxes de mobilitat, ampliant l’espai pels vianants i
reforçant els carrils bici.
En un primer moment, per evitar la concentració de persones als carrers i en zones de major
pas de concurrència, es van prendre les següents mesures:


Senyalitzar les voreres (“circula per la vorera de la dreta per salut”).



Es van posar 200 senyals a 31carrers.



Es va ampliar el temps d’espera als semàfors per ampliar la mobilitat reduint el dels
vianants.



Es van col·locar cartells a 122 passos de vianants per respectar la distància de seguretat
per salut.



Es va reduir el trànsit a diferents carrers per promoure la mobilitat a peu, en bicicleta i
transport públic. Després de fer un estudi es va pensar en un urbanisme tàctic reversible
que s’ha quedat com a definitiu perquè s’ha de caminar en aquesta línia. Es van tallar les
següents vies: C/ del Bonestar (des de Floria a Anoia), República Argentina, una part de la
Carretera de l’Hospitalet i una del C/ de Torras i Bages per deixar més espai als vianants.
Per altra banda, es va ampliar als dissabtes el tall dels 17 carrers que ja es feia els
diumenges de 9:00 a 21:00. Aquests talls ja estan consolidats i s’estudia aplicar-lo a altres.
A Cornellà trobem carrers estrets i, fins al març, n’hi havia 17 kilòmetres de carril bici.
Fent servir quatre modalitats, s’ha aconseguit ampliar en 25 kilòmetres més. Hi ha un total
de 42 kilòmetres. S’han incorporat: al C/ del Maresme es va implementar el carril bici
bidireccional segregat de dos kilòmetres, a l’Avda. de Pau Picasso i a l’Avda. de Can Corts
un carril bus/bici i s’ha ampliat la cohabitació perquè la peculiaritat de la ciutat fa que no
es pugui segregar aquest espai.
En un primer moment es va pensar en un urbanisme tàctic reversible però s’ha deixat
consolidat i la ciutadania ja han pres aquest espai i s’ha recuperat per a les bicicletes. El
que es pretén és millorar la qualitat mediambiental dintre de l’estratègia del Cornellà
Natura (ciutat més amable, sostenible i saludable). S’està treballant en ampliar les
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mesures i, de fet, s’han començat unes obres que tenen un cost de 400.000 per 13 trams de
carril que s’acabaran en un mes.

Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pren la paraula i pregunta si algú vol plantejar alguna qüestió:
Senyora Raquel Albiol
Intervé la senyora Raquel Albiol, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal. Indica que, tal i com s’ha comentat, tots els grups municipals representats al
Consistori van fer propostes que es van incorporar i anar tots a una.
En quant a la mobilitat, en relació a les mesures de tall de carrers, haurien de ser transitòries,
ja que el fet que hagi de ser definitiu, la ciutadania no està a favor perquè la necessitat en
segons quins carrers s’ha fet o unidireccionalitats no són realment funcionals. Posa l’exemple
de l’Avda. de Can Corts o República Argentina que ja disposen d’unes voreres molt àmplies.
Demanen que s’escolti més a la ciutadania. Com a partit demanen que es pacifiqui més la
ciutat i que hi hagi carrils bici però consideren que alguns dels talls que s’han deixat com a
definitius no són els més correctes i no hi havia un estudi ambiental previ ni posterior tenint
el compte les voltes que s’han de donar per accedir a casa seva, si realment es provoquen més
CO2 i es genera més inconvenient que no pas beneficis.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón apunta que sempre que es fa una restricció del tràfic, hi ha una distribució
diferent de la circulació i no es faria mai. Posa l’exemple de la Pl. de l’Església. Canviar la
distribució no vol dir contaminar menys. Aclareix que pacificar vol dir no contaminar en
aquelles zones on hi ha més concentració, per tant implica actuar en el tema de soroll, en
l’amabilitat en l’espai públic i s’ha d’enfocar no només en la desaparició dels cotxes.
S’estudiaran totes les mesures. La idea és avançar en aquest sentit a la nostra escala. N’hi ha
espais que no es poden tocar però hi ha d’altres experiències que estan funcionant com la de
Ctra. del Prat i l’Avda. del Baix Llobregat i generen controvèrsia. Recorda el que va passar
quan es va posar en marxa la planificació de la Pl. de l’Església que es van presentar 7.000
signatures en contra del projecte i es va decidir, per responsabilitat, continuar amb ell. Avui
dia ja ningú es recorda dels autobusos que passaven, com a la Rambla. Tot es pot estudiar.
Senyora Neus Bos del Consell Assessor de la Gent gran
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La senyora Bos explica que, en relació a la República Argentina, com a veïna afectada, indica
que hi ha dues entrades i sortides de pàrquings i, per arribar, s’ha de donar molta volta. A més
diu que no passa ningú i la gent camina per la vorera.
Explica l’itinerari que s’ha de fer per arribar fins allà.

Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón respon a la senyora Bos en el sentit que s’ha de pensar en què l’impacte no
és immediat. Hi haurà una reorganització del tràfic de la ciutat poc a poc. S’han encarregat
varis estudis i, aquest va ser un d’ells. És clar que genera controvèrsia. No estem acostumats.
Es posa l’exemple del C/ de Mossèn Andreu quan es va posar d’una única direcció o quan es
va decidir canviar el concepte d’autopista a l’Avda. de Sant Ildefons i posar-la en ordre la
velocitat. Es tractaria del mateix. S’han de mirar les coses amb perspectiva. Passa a totes les
ciutats i les dinàmiques van en aquest sentit.
Senyor Eugeni Tamarit de l’Orfeó Catalònia
El senyor Tamarit pregunta si hi ha quelcom pensat per donar un cop de mà a les entitats que
ho estan passant malament.
Senyor Antonio Balmón, Alcalde- President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
El senyor Balmón li respon que, si alguna entitat, ho està passant malament, s’ha de parlar.
Ara no hi ha activitats i es tenen altres prioritats. S’obrirà una nova aportació de subvencions
i el proper any. El creixement que es tenia previst s’ha de tornar a la situació anterior i és
evident que es subvencionarà el que es fa i no el que no. Es busquen diners per a les entitats
socials: fundacions que fan temes de lleure i educació. Per part de l’Ajuntament es tenen el
compromís de cara a l’any 2021 i 2022. Altres entitats hauran de fer els seus esforços.
Senyora Maria Victoria Amargant, representant de la ciutadania
Exposa, en relació al mercat de Sant Ildefons i durant l’estat d’alarma, l’aforament estava
controlat per part d’una empresa privada de seguretat (Trablisa). Ja no hi és i ara n’hi ha
moviment molt semblant al que hi havia abans. Diu que hauria d’estar com en aquell moment
i tornar a fer el mateix control.
Senyor Antonio Balmón, Alcalde- President de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
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El senyor Balmón explica que es continuen fent aquest tipus de control i s’han realitzat
accions en aquestes últimes tres setmanes sobretot els dissabtes i en zones especials. S’ha
instat als paradistes a complir les normes. La resta de l’aforament és que està legalment
establert. Els problemes es troben els dissabtes i està actuant la guàrdia urbana amb
contundència. Es pren nota de totes maneres perquè no sabem el que passarà.
Senyora Maria Victoria Amargant, representant de la ciutadania
La senyora Amargant agraeix les càmeres que s’han instal·lat a la ciutat i a la zona on viu.
Senyor Antonio Balmón
Un cop acabat el debat d’aquest punt el senyor Balmón dóna pas al tercer punt de l’ordre del
dia.
Punt tercer.- Presentació de l’agenda social i urbana per enfortir la comunitat a
Cornellà de Llobregat (ASUECO).
Senyora Emilia Briones
Pren la paraula la senyora Emilia Briones per explicar que s’enviarà el document on es recull
la proposta inicial i ara explica el punt actual:
L’objectiu d’aquesta agenda social i urbana per enfortir la comunitat és defensar entre tots i
fer una estratègia col·lectiva, fer un pacte de ciutat per impulsar de forma consensuada els
reptes de futur de la ciutat.
Tal i com es va fer amb l’acord social que, de manera consensuada i amb una participació
activa, es va afrontar una agenda ciutadana concreta només en l’àmbit social; en aquesta
ocasió, en aquesta agenda social i urbana, es parlen sobre els reptes de futur com poden ser la
salut, el benestar social, la igualtat de gènere i també la qualitat ambiental, l’habitatge, com
seguir transformant la ciutat per tal de que sigui amable i sostenible, activitat econòmica, una
ciutat inclusiva i segura, es parla d’educació i de pobresa.
Sobre aquest document s’ha informat a tots els consells de participació. Només falta al de
cultura i el d’esports on també es presentarà.
Explica que, com a representants del Consell de Ciutat, tots formaran part del plenari. També
hi seran representats les entitats socials, dos representants d’associacions de veïns, de pares i
mares de la ciutat, de diferents consells escolars municipals i dels diferents consells sectorials
de participació.
En aquest moment s’estan recollint propostes de millora i convida a tots a que, un cop vist el
document que s’enviï (al dia següent de la sessió), puguin fer arribar al correu que s’indica
aportacions.
La senyora Briones dóna per finalitzada l’exposició indicant que aquesta agenda parla de
reptes de futur, de com generar una agenda ciutadana col·lectiva i consensuada i es tracta de
definir actuacions i els convida a participar.
Senyor Antonio Balmón
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Senyora Raquel Albiol
La senyora Albiol pregunta fins a quina data es poden presentar propostes i la previsió que hi
ha de consolidar el document final i de constituir aquesta “taula de ciutat”.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón explica que, donades les circumstàncies, no s’ha pogut fer durant els mesos
de setembre i octubre i, per tant, la idea és que sigui al gener. Es tractaria de combinar les
propostes al mes de desembre i tancar la proposta d’acord per posar-lo en marxa el mes de
gener.
Es tractaria de recuperar una agenda de ciutat més enllà de gestionar el COVID tot i les
incerteses.
Hi ha un impacte en la ciutat de moltes formes: seguretat ciutadana, convivència, ocupació i
crisi social. Aquesta proposta va encaminada a recuperar tot allò que es tenia plantejat si no
hagués passat el COVID.
Per altra banda recorda que no estan concretats els diners que han d’arribar d’Europa perquè
encara no se sap com es gestionarà i s’ha d’estar preparat amb temes i finalitats concrets amb
un temps.
Informa que es tenen projectes relacionats amb política d’habitatge i, des de fa tres anys que
es treballa en altres línies d’actuació com són la transició ecològica i la bretxa digital.
Torna a explicar que es tracta de treballar en aquest acord i presentar-ho al gener.
Senyor Leonardo Baquedano del Consell de Participació de Medi Ambient
Intervé el senyor Baquedano i explica que fan servir tecnologia per a la fauna, el patiment per
la manca de tecnologia a l’ensenyament i planteja la possibilitat de fer servir aquesta que
s’aplica a les escoles, fent servir un mòbil o un ordinador.
Ofereix els seus coneixements i les seves idees per ajudar a les escoles.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón li recorda que l’Ajuntament no pot interferir a les escoles donat que no es té
aquesta competència.
Explica que s’han fet dos projectes relacionats amb el tema tecnològic a l’educació més enllà
de rebre classes. Es tracta d’instruments i eines. Un projecte es va fer dos anys al Torre de la
Miranda i un altre a l’Abat Oliba amb tauletes amb Apple. Es van construir recursos de
manera voluntària.
Indica que és important tenir eines i que ho tindrà en compte i ho posarà en coneixement de
la senyora Rocío Garcia, Tinenta d’Alcalde d’Educació per tal de posar-se en contacte amb ells
perquè tot suma.
Un com acabades les intervencions el senyor Balmón dóna pas al quart punt de l’ordre del
dia.
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El senyor Balmón dóna la paraula al senyor Sergio Fernández

Senyor Sergio Fernández
Pren la paraula el senyor Fernández indicant que el pressupost d’aquest any és una previsió
d’ingressos i despeses. Els ingressos pel 2021 són realment una estimació perquè no sabem
els reals fins que passin els mesos.
Es desconeixen les quantitats que vindran de Madrid, subvencions i d’altres administracions i
la recaptació municipal pot veure’s afectada per la situació social que es pot generar i poden
disminuir les quantitats relatives a impostos, taxes i altres.
Per tant, tot i que hi ha una reducció d’ingressos, tenint en compte que la primera decisió que
es va prendre va ser congelar la política fiscal, és a dir, impostos, taxes i preus públics, l’any
2021 hi haurà congelació impositiva.
Totes les mesures comentades abans han suposat mensualment una disminució d’ingressos i
un augment de despeses en 700.000€. Es desconeix què passarà el proper exercici. Suposa un
total de buit milions quatre-cents mil euros. Amb un pressupost de 85.000.000€ que és el que
es vol aprovar, suposa que un 10% del mateix podria deixar-se d’ingressar.
Per altra banda, si la liquidació d’aquest any és positiva i es manté l’estabilitat
pressupostària, podria flexibilitzar-se i es podria incorporar aquest superàvit al proper any i
realitzar modificacions de crèdit amb càrrec a aquest estalvi.
Explica que el consistori té unes prioritats molt clares que s’han explicat: polítiques socials,
col·lectius vulnerables (àpats de nens/nenes, gent gran, persones dependents,....);
manteniment de l’espai públic per evitar la degradació de la ciutat (programes reforesta
natura, Cornellà Natura i actuacions verdes per gaudir i polítiques de manteniment).
El proper any es posa en marxa una nova contracta de recollida d’escombraries i suposa un
increment, suposarà una despesa d’uns 10.200.000€ anuals. És la despesa més gran i suposa
un increment d’1.500.000€ que el contracte anterior.
Una altra despesa és la de seguretat ciutadana que permeti tenir una ciutat més segura.
Aquestes tres qüestions i l’ensenyament, tot i què no és competència municipal, són
prioritàries més enllà del tema cultural i esportiu.
També recorda que a finals de l’any 2021, primers mesos del 2022 s’han de posar en marxa
dues biblioteques (Almeda i Fontsanta). És tracta de més despesa corrent.
Com ja s’ha comentat hi ha un paquet important d’un milió d’euros que seran destinats a un
fons de contingència. Més enllà de que més endavant puguin incloure’s més partides.
Per tant, es parla d’un pressupost de contenció. Hi haurà més despesa en les àrees
prioritàries que s’han comentat.
Esmenta les xifres més importants del pressupost que es vol aprovar: serà d’un total de
85.213.000€. Comparant amb el de l’any passat són 2.000.000€ menys. Per exemple indica
que el proper any no hi haurà festival de pallassos ni premis Ciutat de Cornellà.
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Tot i què és inferior no es posa en risc cap de les prioritats esmentades. De fet es manté un
pressupost d’inversions de 3.000.000€.
Es preveu inversió provinent d’altres administracions i s’espera la liquidació d’aquest any. Es
poden incorporar les inversions no executades aquest exercici al següent durant el primer
trimestre del 2021.
Hi ha una contenció generalitzada de les despeses i baixada en les inversions de cinc a tres
milions. Recorda que s’han congelat els impostos, taxes i preus públics.
Una part de la dotació d’un milió d’euros anirà destinada a la contractació de 130-140
persones com a plans d’ocupació. A més explica que no es posen en perill els llocs de treball
que actualment ho ha a l’Ajuntament i als organismes autònoms.
En aquest sentit s’anirà a la quantitat de l’any 2019 i no a la del 2020 (que va augmentar un
15%).
La quantitat destinada a les subvencions a les entitats estarà en la de l’any 2019.
Tot això s’assumirà amb recursos propis, és a dir, aproximadament un 66% d’aquesta
despesa anirà a càrrec dels generats pel propi Ajuntament.
Explica que no s’anirà al mercat de deute perquè no es creu necessari.
Finalitza la seva intervenció recordant que es tracta d’un pressupost de contenció amb més
previsió, si canvia en positiu podria incorporar-se més despesa en inversions i sense deixar
de mirar per les línies vermelles que són: política social, degradació de l’espai públic i la
seguretat ciutadana.

Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si hi ha algú que vulgui intervenir.
Senyora Raquel Albiol
Intervé la senyora Albiol dient que no entrarà en la disposició del pressupost perquè per això
està el Ple del proper dimecres. També anima a seguir telemàticament a la ciutadania per
escoltar les diferents opcions de la resta dels partits polítics que no és l’equip de govern.
Hi ha coses que comparteixen i altres que no entenen i ho deixa pel debat de pressupostos.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón torna a preguntar si algú més vol participar.
Senyor Francisco Aguilar
El senyor Aguilar vol explicar reprendre el tema del mercat.
El senyor Balmón l’indica que ara és el moment de tractar les qüestions relacionades amb el
pressupost i que hauria de ser al torn de paraules.
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Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón explica que l’important és el que es defensa i no es retalla. Aquest any de
partida es tenen 2.700.000€ menys i es defensa tot. S’han alterat les prioritats. Es mantenen
les inversions pel manteniment de la ciutat. Aquestes inversions fins a finals de mandat estan
assegurades i amb finançament que no pagarà la ciutat.
Continua dient el que s’ha de garantir és el lloc de treball intentant no contribuir a que pugin
les xifres de l’atur. El segon és mantenir aquestes ajudes pal·liatives tenint en compte que els
recursos han baixat i com a tercer punt, poder fer algunes coses noves com el nou contracte
de recollida que no es veurà del tot perquè començarà, si tot va bé, al segon semestre del
proper any.
En la situació actual s’han pogut afrontar tots els problemes i la intenció és continuar així.
S’espera que l’Estat incorpori un fons que es contemplarà al pressupost de l’any 2021, el fons
europeu els anys 2022 i 2023 i que la Generalitat compleixi els seus compromisos.
Les circumstàncies són complicades i s’està cooperant amb altres administracions, destinant
diners de la ciutat per ajudar-les tot i què hauria de ser a la inversa.
Les despeses s’han mantingut com per exemple ha passat amb els equipaments educatius i
esportius que no s’han fet servir (la gent que no ha anat, no ha pagat) i, tot i què, ha baixat el
consum de llum i aigua, la resta s’han cobert sense rebre cap ajuda.
És un plantejament realista per donar respostes. Hi ha un compromís i es pretén complir
sense enganyar a ningú, això sí, tornant a una situació similar a la de fa quatre anys des del
punt de vista de gestió pressupostària.
Es creu que és el més oportú per gestionar la ciutat.
Comenta que es farà arribar aquesta informació i pregunta si algú més vol intervenir.
Senyora Maria Victoria Amargant
La senyora Amargant pregunta que, dins del pressupost, si les partides destinades a cultura,
esports,... que aquest any no s’han gastat com, per exemple, en la celebració de les festes i
altres actes culturals, s’acumulen pel proper any o es destinen a altres coses.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón li explica que, d’entrada s’han retallat 9.000.000€, 250.000€ dels quals són
de festa major. Es pot produir un estalvi que, i si legislativament es fan uns canvis, com
sembla ser que serà així, anomenada Llei d’estabilitat pressupostària, es podrà disposar d’ell
en els propers anys per suplir la diferència que no s’obtindrà amb els ingressos.
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Aquests ingressos socials són de les despeses que no s’han fet en festa major, les activitats de
les entitats, inversions que s’han deixat de fer..... i que, per altra banda, han deixat a gent
sense treballar i fer economia (posa el exemple del Cornellà Informa).
Quan es liquida el pressupost, que es fa normalment al primer trimestre de l’any següent, hi
ha uns diners que es poden recuperar i altres que no i ara s’està en això.

Senyora Maria Victoria Amargant
Perfecte.
Senyor Antonio Balmón
Un cop acabat el debat d’aquest punt el senyor Balmón dóna pas a l’últim punt de l’ordre del
dia.
Punt cinquè.- Precs i preguntes
Senyor Francisco Aguilar
Pren la paraula el senyor Aguilar.
Fa referència al que va comentar la senyora Amargant en relació al mercat i comenta que ara
hi ha menys seguretat.
Suggereix que, els dissabtes, a partir de les 14:00 de la tarda, que és quan posen les ofertes a
un parell de peixateries, hauria d’haver algú vigilant perquè no es pot passar de la quantitat
de gent que hi ha.
També comenta que, a la zona on resideix ell (Av. de Sant Ildefons) els contenidors estan
trencats i no funcionen bé. A més hi ha dos o tres fruiteries que els omplen de caixes de fusta,
cartró o plàstic i després no hi caben les bosses d’escombraries.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si hi ha algun prec més.
Senyor Luis López, representant del Consell Comunitari de Serveis Socials
Pren la paraula el senyor López. Vol traslladar una preocupació i dubte alhora: si des del
consistori o administració local podria fer-se algun tipus de pressió sobre el S.E.P.E. Explica
que hi ha gent que han perdut la feina a l’estiu, els mesos de juliol, agost i setembre i estem a
l’octubre i encara no han cobrat la prestació. Està passant com amb Salut, no responen i
ciutadans i treballadors de Cornellà estan desatesos. Porten quatre mesos sense cobrar i
s’agreujarà la situació social.
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Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón torna a demanar si hi ha algun prec o pregunta prec més.

Senyor Josep Nadal
Pren la paraula el senyor Nadal per explicar les tasques que han fet aquest any des de
Cornellà Valors que va néixer al Consell de Ciutat.
Convida a qui vulgui fer-ho a incorporar-se al Cornellà Valors.
Explica que aquest any es va tractar el tema de la família i el respecte i, fins el confinament, es
va fer un programa de tallers a les escoles. Van ser tretze tallers a set escoles tractant aquest
valor. Ho va ver el senyor Miquel Doñate i va ser molt interessant.
També indica que s’han presentat entre 170 i 175 treballs al concurs de microrelats a les
escoles així que, dintre de la problemàtica, ha tingut una bona resposta.
Ara han de valorar què faran i com, com tothom, el proper any.
Finalitza la seva intervenció convidant novament als assistents a incorporar-se al grup.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si algú més vol compartir alguna informació.
Senyor Leonardo Baquedano, representant del Consell Municipal de participació de
Medi Ambient
El senyor Baquedano explica que, encara que pugui semblar ridícul amb tot el que està caient,
no recorda Cornellà tan vegetada i tot està més maco. S’estan recuperant els espais verds
però no ens hem d’oblidar que aquesta vegetació porta també insectes.
Planteja que les construccions que es fan ara, com les de Can Mercader que tapen molt els
espais i són brutals, no es fan com les antigues que disposaven d’uns forats per a uns ocellets
com els falciots, les orenetes o els avions que mengen 55 kg d’insectes a l’any (310.250
insectes/any).
Comenta que es podrien repercutir en les construccions noves com es fa a Barcelona i a
d’altres indrets per a què dissenyin aquests forats. D’aquesta manera no caldria muntar
caixes niu que representen unes despeses i hi hauria menys contaminació atmosfèrica i
repercuteix en el tractament de les aigües.
Suggereix parlar amb les constructores perquè, a la llarga, serà un estalvi. A més explica que
estan desapareixen aquests ocells: els falciots, les orenetes i els avions que, cadascun, menja
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uns 60 insectes a l’hora. També indica la importància dels ratpenats. És un estalvi en
tractaments de químics per a la vegetació.

Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón pregunta si hi ha més precs o preguntes.

Senyora Pura Velarde, representant de la F.A.V.C.O.
La senyora Velarde informa sobre la Botiga Solidària:
A finals d’any presentaran la memòria i explica que amb la col·laboració de la ciutat i la de
l’Ajuntament, s’han aconseguir pal·liar la forta pressió que han tingut durant aquests mesos.
Esperant que es solucioni continuen comptant amb l’ajuda de l’administració, dels comerços,
dels mercats i de la gent.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón comenta si hi ha alguna intervenció més.
Senyor Vicenç Ivorra, en representació del Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat
El senyor Ivorra explica que el Gremi treballa amb iniciatives per incentivar el jovent a
treballar en e seu àmbit i, si coneixen el cas de nois que deixen els estudis per les
circumstàncies que siguin, que sàpiguen que disposen d’aquesta possibilitat per fer formació
amb cursos de reciclatge i on també disposen d’una bossa d’instal·ladors.

Senyora Maria Carmen Espuña, representant del Consell Municipal de la Dona
Intervé per a informar que el Consell de la Dona continua amb el programa de maltractament
i d’assistència al problema.
Senyor Antonio Balmón
El senyor Balmón comenta que, si no hi ha cap intervenció més, donarà resposta a les
qüestions que s'han anat plantejant.
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Comença amb explicant que al mercat ja porten tres dissabtes amb el control a través de la
guàrdia urbana.
En relació als contenidors probablement fins al novembre no s’adjudicarà el nou contracte de
neteja viària, clavegueram i recollida que produirà un canvi radical en el sistema de neteja de
la ciutat però, mentre no es realitzi tota la tasca administrativa prevista cap al gener,
l’empresa no podrà contractar la construcció de camions i contenidors i això trigarà.
S’està fent un manteniment i són coneixedors que han donat un gran servei. S’haurà de
conviure així fins que arribi el nou sistema que comportaran molts canvis.
Continua dient que, en relació a l’O.T.G., I.N.S.S. i altres administracions, en aquests moments
hi ha un col·lapse. Tot i què tots coincideixen en què s’ha “d’estrènyer” és difícil trobar una
solució immediata donat que es tracta d’una administració a la que se li ha duplicat, triplicat i
quadruplicat la feina.
En quant al tema dels insectes indica que la natura s’ha de reconduir, es trigarà més d’un any
en recuperar la normalitat i costarà. A més el sistema que tenim obliga a reduir els equips
humans per tal de prevenir els contagis com va passar el mes de setembre i s’han pres les
mesures per evitar-ho.
Hi ha un reglament d’edificació que no està incorporat i és evident que s’ha de parlar amb el
regidor d’obres per veure si es pot incorporar al sistema de construcció.
L’Ajuntament no disposa de cap instrument fora del reglament d’edificació que és el que s’ha
de complir per norma.

I, no havent altres assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són
les vint-i-una hores, 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 22 d’octubre de 2020, la qual ha estat aprovada en data 4 de maig 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
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