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ACTA PLE NÚM. 1/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
GENER DE  2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE GENER DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
vint-i-sis de gener de dos mil dotze, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament 
Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, 
la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde 
 
Sr.  Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde 
 
Sr.  Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde 
 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr.    Sergio Fernández Mesa 
Sra.  Rocio García Pérez 
Sr.  Manuel Ceballos Morillo 
Sra.  Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es 
 
Sr.  Victor Manuel Alcañiz Losa 
Sra. Mònica Badia i Cortada   
Sra. Anna Caminals Lecha 
Sr.  Manuel Jesús Casado Ruiz 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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Sr.  Arnau Funes Romero 
Sr.  Jordi García Guitart 
Sr.  Luis García Ruiz 
Sr.  Sergio Gómez Márquez 
Sra. Nelia Martínez Gallardo 
Sra. Aurora Mendo Sánchez 
Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
Sr.  Maximiliano Palacios Palacios 
Sr.  José Manuel Parrado Cascajosa  
Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General 
 

Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor 
 
Sr.  Joan R. Sagalés Guillamón 
 
NO ASSISTENT 
 
Amb veu i vot 
 
Excusa  
 
Sr.  Jordi Rosell i Segura 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els 
següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 16/11, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 22 de desembre de 2011. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
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VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
2.1.- Decret núm.  9053/11 de data 19 de desembre de 2011.    
 
“Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat forma part de la 
“Xarxa local de Consum de la Diputació de Barcelona” i te 
representació en els seus òrgans de govern.  
 
Atès que en data 10 de novembre de 2011 i registre general de sortida 
núm. 1100041607, la Diputació de Barcelona,  ens sol·licita amb 
motiu de les darreres eleccions municipals i, per tal de poder procedir 
a la convocatòria de l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum 
–de conformitat amb l’article 15 del Reglament-  notificar la designació 
del nou representant del municipi a dita Assemblea, acompanyada de 
l’acord adoptat per l’òrgan competent, per tal d’actualitzar les dades 
dels òrgans de govern que ha de representar la institució Xarxa Local 
de Consum, la qual va tenir entrada en el registre general d’aquest 
Ajuntament amb número 32.638 data 18 de novembre d’enguany. 
 
Atès les passades eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el 
passat dia 14 de juny. 
 
Atès que cal adequar els nomenaments com a conseqüència dels 
canvis de responsabilitats de govern, de conformitat amb el nou 
cartipàs municipal. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 4523/11 de 14 de juny 
de 2011, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 23 de juny de 2011, es va procedir a establir el règim de 
delegacions general de les seves competències en els membres en 
diferents Regidors i Regidores, resultant d’aquest nou Cartipàs 
Municipal la delegació a favor de la senyora Montserrat Pérez Lancho, 
la Tinenta d’alcalde i regidora – delegada de l’Àrea de Polítiques de 
Benestar Social. 
 
Vist l’informe emès pel cap administratiu del Departament d’Acció 
Social, Salut Pública i Consum de data 24 de novembre d’enguany, el 
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qual n’hi informa favorablement del fet que l’ajuntament de Cornellà 
de Llobregat formi part de la “Xarxa Local de Consum”. 
 
Atesa la urgència d’aprovar la designació de la representant de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a la “Xarxa Local de Consum de 
la Diputació de Barcelona”, segons l’informe anterior, i vist l’article 
21.1.k) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local. 
 
Per tot això en exercici de les competències que m’han sigut conferides 
a la legislació de Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar com a representant d’aquest Ajuntament en els 
òrgans de Govern de la “Xarxa Local de Consum” a la Tinenta 
d’Alcalde i Regidora Delegada de l’Àrea de Polítiques de Benestar 
Social  d’aquesta Corporació, senyora Montserrat Pérez Lancho, en la 
seva qualitat de responsable política del pla d’actuació que garanteix el 
compromís estratègic de la corporació local, comarcal i provincial 
relatiu a la “Xarxa Local de Consum”. 
 
Segon.-  Comunicar aquesta resolució a la regidora afectada, pels seus 
coneixement i efectes, entenen acceptada la delegació de forma tàcita, 
si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta rés en 
contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Tercer.- Notificar a les persones interessades aquesta resolució, als 
efectes escaients.  
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió 
que es celebri, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
2.2.- Decret núm. 9162 /12 de data 20 de desembre de 2011. 
     
“Vista la necessitat d’haver de contractar un encarregat de 
instal·lacions esportives durant el període del 28 de novembre de 2011 
al 27 de maig de 2012, per poder garantir la gestió del manteniment 
preventiu, correctiu i rondes que s’estableix en la normativa vigent 
relativa a les instal.lacions amb piscines, com és la Piscina Can Millars 
de Cornellà de Llobregat. 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada 
incidència per poder garantir el funcionament del Departament 
d’Esports, i les dificultats per poder disposar de candidats/es 
interessats/des que coneguin en profunditat les tasques i funciones 
que s’han d’assolir, es fa del tot necessari recórrer a persones que 
hagin treballat en l’esmentat Departament amb anterioritat. 
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Atès que el senyor David Castro Rodriguez té els coneixements i les 
aptituds necessàries per la realització de les esmentades tasques 
perquè coneix les funcions que s’han de dur a terme per la seva 
experiència com Encarregat de Instal·lacions Esportives dins del 
mateix departament, producte d’una anterior relació laboral, a plena 
satisfacció d’aquesta Corporació. 
 
Atès que el senyor David Castro Rodríguez ha mostrat disponibilitat 
per acceptar l’oferta de treball. 
  
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada 
contractació en el Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les 
partides  pressupostàries 0221342B01310000, i 0221342B01600000. 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals això com l’article 15.1 a) de l’Estatut dels 
Treballadors, l’article 2on. del Reial Decret 2720/1998. 
 
Atès el que disposa l’article 57.3 de la Llei 30/92 en relació a la 
retroactivitat dels actes favorables als interessats. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011 

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra o 
servei determinat un/a Encarregat/da de Instal·lacions Esportives al 
Departament d’Esports. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral de caràcter no permanent, 
per obra o servei determinat, del senyor David Castro Rodríguez, en 
qualitat d’Encarregat de Instal·lacions Esportives, durant el període 
del 28 de novembre de 2011 al 27 de maig de 2012, ambdós inclosos, 
per atendre durant l’esmentat període de relació les tasques de 
manteniment que l’organització precisa atendre o s’hagi de resoldre 
per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball d’encarregat 
de instal·lacions esportives del Departament d’Esports, establint-li les 
retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el pacte 
de condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
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Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord 
al criteri establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de 
gener de 2007 que regula el prorrateig de la paga d’octubre amb 
efectes del dia d’inici del contracte/ nomenament i fins a la finalització 
del mateix. 
 
Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució a l’interessat, al seu Cap i al 
Comitè d’Empresa. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 28 de 
novembre de 2011 en aplicació de l’article 57.3  de la Llei 30/92.” 
 
 
2.3.- Decret núm. 9171/11 de data  21 de desembre de 2011.    
 
“Vista la proposta de contractació laboral de 14 persones durant el 
període del 12 de desembre del 2011 al 10 de gener de 2012, ambdós 
inclosos, per desenvolupar tasques de suport en càrrega i descàrrega 
de muntatge d’escenografia, presentada pel Departament Tècnic de 
Cultura i així com l’informe emès pel Departament de Personal. 

 
Atès que per cobrir l’esmentada incidència s’ha procedit a contactar 
als candidats de la llista d’ordre de preferència convocada per cobrir 
temporalment aquelles absències o vacants de Peó d’activitats 
culturals dins de la plantilla de personal laboral, que va tenir lloc el 
dia 17 de novembre de 2011. 

 
Atès que aquest nomenament compleix amb el que s’estableix a 
l’article 23 de la Llei 39/2010 de 22 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2011. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada 
contractació en el Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les 
partides pressupostàries 0221330A11310000 i 0221330A11600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 d), 19 i 20 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals així com amb l’article 15 a) de 
l’Estatut dels Treballadors, i l’article 2on. del Reial Decret 2720/1998, 
de 18 de desembre. 

 
Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, així com el que disposa el 
R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació a les contractacions 
temporals per obra o servei determinat. 
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Atès el que disposa l’article 57.3 de la Llei 30/92 en relació a la 
retroactivitat dels actes favorables als interessats. 

 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei 
Determinat, a l’empara de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, 
durant el període del 12 de desembre de 2011 al 10 de gener de 2012, 
ambdós inclosos, per un total de 180 hores de contracte, amb una 
retribució bruta total de 2443,63 EUR, de les persones que a 
continuació s’indiquen, per la prestació de serveis com a Muntadors 
d’Instal·lacions Escenogràfiques per la campanya de Nit de Reis 2012: 

 
 

Juan Ramon Martín Santos Clara Cardelus Ylla-Català 
Pol Sannicolas Grima Sergio Bernal Iglesias 
Isaac Cañizares Bellido Manuel López González 
Francisco Blazquez Valero Javier Gómez Cabrera 
Luis del Amo Molina Esther López Albadalejo 
Juan Campos Ferreira Antonio García Mojonero 
Marcos Jacob Martínez José Cánovas Flores 

 
Segon.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord 
al criteri establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de 
gener de 2007 que regula el prorrateig de la paga d’octubre amb 
efectes del dia d’inici del contracte/ nomenament i fins a la finalització 
del mateix. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució als interessats, al seu Cap, al 
representat del Comitè i al Departament de Personal als efectes 
adients. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la 
pròxima sessió. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 12 de 
desembre de 2012 en aplicació de l’article 57.3  de la Llei 30/92.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Un decret fa referència a temes de participació en la Xarxa Local de 
Consum, l’altre a un tema de contractació, i el tercer també de 
contractació de les persones que fan de muntadors d’instal·lacions 
escenogràfiques.  
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
És referent als temes de contractació que -com ja hem dit altres 
vegades- considerem que aquest Ajuntament hauria de ser exemple de 
transparència i pulcritud en la contractació de personal i no utilitzar, de 
manera sistemàtica, les raons d’urgència, quan aquestes no poden 
justificar-se. 
 
En el darrer Ple, vostè senyor Alcalde, em va contestar que no era una 
qüestió de transparència, però una vegada més ens trobem amb un 
contracte en el que no es justifica la modalitat contractual d’obra o 
servei com és el del punt 2.2., ja que en aquest cas és un contracte per 
encarregat d’instal·lacions esportives i aquest és un lloc de treball de 
caràcter estructural. És a dir, és lògic que unes instal·lacions esportives 
tinguin un encarregat sempre, i no només de forma ocasional com 
figuraria en el contracte. 
 
A més, hem pogut observar que aquest nou contracte és a una persona 
que ja porta des de juliol de 2008, la qual cosa podria suposar un frau 
de llei, ja que porta treballant per a aquest Ajuntament des d’aquesta 
data, des de juliol de 2008, ì superaria els límits legals per a un 
contracte temporal. 
 
Per últim, dir que, com succeeix gairebé sempre en les contractacions 
que es fan des de l’Ajuntament, són difícilment justificables les raons 
d’urgència que s’addueix, la qual cosa impossibilita poder fer una 
convocatòria pública per seleccionar entre els candidats que poguessin 
presentar-se per a la contractació de personal laboral.   
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
3.1.- Decret núm. 9551 /11 de data  27 de desembre.  
 
“Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret número 8158/2011, de 18 de novembre, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Secretària del Consell Municipal de la 
Dona del passat dia 14 de desembre, i atenent a la petició del 
President de l’Associació Biblioteca Marta Mata,  sol·licita la 
incorporació d’aquesta en el Ple de l’esmentat Consell. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5470/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell de la 
Dona de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
• Nomenar en representació de l’Associació Biblioteca Marta Mata en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents 
respectivament,  a les  persones que a continuació s’assenyalen: 

  
Titular:      senyora Anna Sàlvia Hortal 
Vocal 1a. Substituta:  senyora Virtudes Rodríguez González 
Vocal 2a. Substituta:  senyora Georgina Orselli Mateo 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretària del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, així com a 
les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
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3.2. Decret núm. 53/12 de data 13 de gener. 
 
“Mitjançant Decret número 6933/2011, de 10 d’octubre, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del Secretari del Consell esmentat del 
passat dia 9 de gener, i atenent a la petició de l’Entitat Mediambient, 
Excursionisme, Cultura, (M.E.C.)  sol·licita la incorporació d’aquesta 
en el Ple de l’esmentat Consell. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 6933/2011, de 10 
d’octubre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
• Nomenar en representació de l’Entitat Mediambient, Excursionisme, 

Cultura, (M.E.C.), en el Ple d’aquest Consell, com a Vocal titular,  a 
la persona que a continuació s’assenyala: 

 
 Titular: senyor Joan Ruiz Cantos 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
4.- Denegar la declaració d’interès especial per concórrer 
circumstàncies socials, de les obres de “Reparació d’humitats 
zones baixes blocs (substitució xarxa sanejament) fase 2, carrer 
Penedès, 3 i 5, carrer Priorat, 1  i carrer Gandesa, 2 bloc 1, del 
grup Fontsanta”. 

Denegar la declaració d’in- 
terès especial obres “Repa- 
ració d’humitats zones  
baixes blocs fase 2, carrer  
Penedès, 3 i 5, carrer Prio- 
rat, 1  i carrer Gandesa, 2  
bloc 1, grup Fontsanta”. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’escrit presentat en data 24 de novembre de 2011 (Registre 
General d’Entrada núm.33208) pel senyor Josep Linares i Salido, 
Director de la Unitat Operativa de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sol·licitant l’exempció o 
subvenció de les taxes i impostos que graven les obres de “Reparació 
humitats zones baixes blocs (substitució xarxa sanejament), fase 2, 
c/Penedès, 3, c/Priorat, 1 i c/Gandesa, 2 (Bloc 1)” del grup Fontsanta, 
amb un pressupost d’execució material de 88.153,01 €. 
 
Vist l’informe de data 30 de desembre de 2011 emès per l’assessora 
jurídica d’Acció Territorial i Habitatge, segons el qual l’únic benefici 
fiscal al que es pot referir la sol·licitud és la bonificació del 95% de la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per a 
aquelles obres que siguin declarades d’interès especial o utilitat 
municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui la 
declaració. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm.5 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, recull la 
possibilitat descrita a l’informe de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament, d’acord 
amb l’establert a l’article esmentat i a l’article 103.2.a) del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Atès que els motius al·legats per la sol·licitant es concreten en la 
necessitat de limitar la inversió dels fons públics i de la seva 
optimització, i en l’interès que l’adequació i reforma dels habitatges 
socials i de promoció pública representa per a la millora de la qualitat 
de vida dels seus ocupants. 
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Atès que ambdós arguments es consideren que formen part de l’esfera 
privada i de les obligacions assumides per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya en virtut del Conveni subscrit el 26 de setembre de 2006 
entre ADIGSA i l’Av. de Fontsanta i que l’estalvi de fons públics no és 
tal doncs el que per ADIGSA és estalvi per a l’Ajuntament és pèrdua 
d’ingressos. 
 
Atès que no es considera que concorri un interès municipal  especial, 
en aquest cas, pels motius esgrimits al paràgraf anterior. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, no es considera procedent 
la declaració d’interès especial o d’utilitat pública les obres en qüestió, 
per la manca d’acreditació de circumstàncies socials concurrents en 
aquesta obra, per part de la sol·licitant, i per les raons exposades. 
 
El sotasignat, Tinent d’Alcalde d’Economia i Interior, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Denegar la declaració d’interès especial per concórrer 
circumstàncies socials, de les obres de “Reparació humitats zones 
baixes blocs (substitució xarxa sanejament), fase 2, c/Penedès, 3 i 5, 
c/Priorat, 1 i c/Gandesa, 2 (Bloc 1)” del Grup Fontsanta promoguda 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Segon.- Desestimar la concessió d’una bonificació del 95% de la quota 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que resulti de 
l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu Agència de l’Habitatge 
de Catalunya en relació a l’expedient d’obra menor núm.385/2011. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i al departament d’Acció Territorial i Habitatge.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Ens demanen el 95% de bonificació en les taxes d’aquesta llicència, i 
entenem que no són raons d’interès especial el que demanen, donat que 
són obres que no és com el que fem normalment, que si fos un col·legi, 
doncs sí creiem que, tal i com tenim estipulat, això sí que són unes raons 
d’interès especial. Són obres privades que, de fet, redunden en un grup 
de persones determinat, d’índole privat i no públic i, per tant, creiem que 
no concorren aquestes raons d’interès especial i ho deneguem. 
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No és la primera vegada que ve una qüestió com aquesta i sempre hem 
pres aquesta solució, aquest acord de denegar aquesta bonificació del 
95% en aquesta taxa. 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Nosaltres tenim una pregunta. Quin és el motiu de què sigui l’Interventor 
General qui determini que sigui d’interès especial o no?, si tal i com 
informa l’Assessoria Jurídica, és justament el Ple d’aquest Ajuntament 
qui ho ha de determinar. 
  
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És evident, informen i nosaltres determinem. Això sempre és així. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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5.- Rectificar l’acord plenari de data 22 de desembre de 2011, 
d’aprovació definitiva del Pressupost General per a l’exercici 
2012, pel que respecta al text del paràgraf quart de la part 
expositiva i punt primer de la part resolutiva. 

Rectificar acord plenari  
d’aprovació definitiva del  
Pressupost General exerci- 
ci 2012. 

DICTAMEN 
  
“Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 de 
desembre de 2012, d’aprovació definitiva del Pressupost General per a 
l’exercici 2012. 
 
Atès que s’ha detectat un error en el sentit de que la reclamació als 
Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, ha estat interposada per 
la Secció Sindical de la UGT de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
i no conjuntament pel Secretari General de la Secció Sindical CCOO de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel Secretari General de la 
Secció Sindical SPPME-CAT de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
pel Secretari General de la Secció Sindical FSP-UGT de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat com diu l’acord. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim  
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú i  l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, el Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Rectificar el quart paràgraf de la part expositiva de l’acord 
plenari de data 22 de desembre de 2011, d’aprovació definitiva del 
Pressupost General per a l’exercici 2012, on diu: 
 

“Atès que durant aquest termini ha estat interposada una 
reclamació conjuntament pel Secretari General de la Secció 
Sindical CCOO de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel 
Secretari General de la Secció Sindical SPPME-CAT de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i pel Secretari General de 
la Secció Sindical FSP-UGT de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat (RGE 33097, de 24 de novembre de 2011)”. 

 
Ha de dir: 
 

“Atès que durant aquest termini ha estat interposada una 
reclamació pel Secretari General de la Secció Sindical UGT de 
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l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (RGE 33097, de 24 de 
novembre de 2011)”. 

 
Segon.- Rectificar el punt primer de la part resolutiva de l’acord 
plenari de data 22 de desembre de 2011, d’aprovació definitiva del 
Pressupost General per a l’exercici 2012, on diu: 
 

“Estimar en part la reclamació presentada conjuntament pel 
Secretari General de la Secció Sindical CCOO de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, pel Secretari General de la Secció Sindical 
SPPME-CAT de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i pel 
Secretari General de la Secció Sindical FSP-UGT de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (RGE 33097, de 24 de novembre de 
2011), en el sentit d’incloure en el Capítol I de l’estat de despeses 
del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2012 els crèdits 
pressupostaris corresponents als fons addicionals per a la revisió 
de les valoracions dels llocs de treball previstos a l’apartat 1 del 
Capítol 7è del Títol III de l’Acord de condicions de treball del 
personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms pel 
període comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre 
de 2011 aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de 
gener de 2009, corresponents a la consolidació de l’anualitat 
2011 i a les anualitats 2010 i 2011 dels fons subjectes a la 
clàusula de millor finançament municipal.” 

 
Ha de dir: 
 

 “Estimar en part la reclamació presentada pel Secretari General 
de la Secció Sindical UGT de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat (RGE 33097, de 24 de novembre de 2011), en el sentit 
d’incloure en el Capítol I de l’estat de despeses del Pressupost de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2012 els crèdits pressupostaris 
corresponents als fons addicionals per a la revisió de les 
valoracions dels llocs de treball previstos a l’apartat 1 del Capítol 
7è del Títol III de l’Acord de condicions de treball del personal de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms pel període 
comprès entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2011 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de gener de 
2009, corresponents a la consolidació de l’anualitat 2011 i a les 
anualitats 2010 i 2011 dels fons subjectes a la clàusula de millor 
finançament municipal.” 

 
Tercer.- Donar publicitat del pressent acord en els termes previstos a 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És rectificar l’acord plenari de 22 de desembre,en el que vam aprovar 
definitivament el Pressupost general.  
 
Sabeu que es van presentar unes al·legacions per part del  Sindicat 
d’UGT, ho vam explicar en el Ple del dia 22, però a l’acord es va posar 
que eren els tres sindicats, UGT, CCOO i el Sindicat de la Guàrdia 
Urbana, quan de fet l’únic que havia fet al·legacions era l’UGT. Es 
canvia això, és a dir, que la notificació és només per l’UGT i no per als 
tres sindicats, i aquesta  és la rectificació que es fa.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
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6.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2012, 
per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses.  

Aprovar expedient modifi- 
cació crèdits núm. 3/2012. 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament d’Espai 
Públic, per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses, motivada per la realització d’un tractament fitosanitari a les 
palmeres del Parc de Can Mercader per l’eliminació de la plaga del 
Morrut; per al pagament de factures relatives al contracte del “Servei 
d’assistència tècnica per a la gestió i el manteniment del sistema 
integral de calefacció-climatització, ventilació i aigua calenta sanitària 
de la totalitat dels espais i dependències del Pavelló Poliesportiu de 
Sant Ildefons; i per la redacció de memòries per a la legalització 
d’instal·lacions elèctriques d’edificis municipals, per un import total de 
40.776 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2012. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2012, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 3/2012 per 
suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses 
que es proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 

SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0112.159K0.2270600 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA 6,00 25.776,00 0,00 25.782,00 

0112.159K0.6190000 MAT. REG/MANTENIMENT INSTAL.LACIONS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

0112.171D0.2100000 CONSERVACIÓ JARDINERIA 12.000,00 15.000,00 0,00 27.000,00 

0112.933B0.6230004 FONTANERIA GENERAL 35.000,00 0,00 25.776,00 9.224,00 

TOTAL DESPESES   40.776,00 40.776,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 

 
 
ESTAT DE DESPESES 
   Altes      Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents béns i serveis 40.776,00      0,00 
Cap. VI.- Inversions reals                             0,00   40.776,00 
 
 TOTAL 40.776,00 40.776,00 
  
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts 
en l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Són altes i baixes dintre de les partides que tenen a veure amb l’Àrea 
d’Espai Públic. Són 40.776,- euros que passen d’unes partides a unes 
altres i, per tant, no té cap rellevància en el pressupost, en els números 
generals del pressupost. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
En tot el mandat sempre en les modificacions de crèdit, venim votant en 
contra, però en aquesta ocasió ens abstindrem, perquè creiem que és la 
primera vegada que és una modificació de crèdit que ve sobrevinguda, 
és a dir, hi ha unes circumstàncies sobrevingudes, per la qual cosa hem 
de modificar-ho. 
 
Per què no votem a favor?, perquè es fa amb baixes d’altres partides i 
aqueixes partides mai les gastarem o estan previstes gastar-les però ja 
aqueix diner no el necessitem i, per això l’abstenció, i ja veurem què 
passa amb aqueixes partides quan necessitem el diner d’aqueixes 
partides.     
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VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
   
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
7.- Estimar la sol·licitud efectuada per la senyora Judith Ibáñez 
Vives i, en conseqüència, deixar parcialment sense efecte l’acord 
plenari de 26 d’octubre de 2011, en la part referida a la 
determinació de la retribució anual del lloc de treball de personal 
eventual anomenat directora de Polítiques d’Igualtat. 

Estimar la sol·licitud  
senyora Judith Ibáñez 
referida a determinació  
retribució anual. 

MOCIÓ 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 21 de juny 
d’enguany, posteriorment rectificat per nou acord de Ple de 28 de 
juliol, aquest Ajuntament va procedir a la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del seu personal eventual, establint un 
total de 4 llocs de treball d’aquesta naturalesa, entre ells el de 
Directora de Polítiques d’Igualtat, amb una dedicació parcial 
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consistent en una jornada laboral de 6 hores setmanals i una 
retribució de 14.345,73 €. 
 
Atès que en execució de l’esmentat acord, aquesta Alcaldia va procedir 
a nomenar a la senyora Judith Ibáñez vives com a Directora de 
Polítiques d’Igualtat mitjançant Decret número 4542/2011, de 23 de 
juny. 
 
Atès que la senyora Ibáñez Vives simultaniejava aquesta activitat amb 
la seva situació de jubilació flexible, a l’empara del que disposa l’article 
5.1 del Reial Decret 1132/2002, i que aquesta compatibilització 
solament és possible si la jornada laboral a temps parcial està dintre 
dels límits del 25% al 75% de la jornada laboral ordinària pel que, 
mitjançant nou acord plenari de 26 d’octubre de 2011, aquest 
Ajuntament va acordar modificar l’acord plenari de 21 de juny 
anterior, tant en relació amb la dedicació parcial d’aquest lloc de 
treball, que s’ampliava a una jornada laboral de 9 hores setmanals, 
com en relació amb la seva retribució anual, que s’incrementava a 
18.966,29 € com a conseqüència de l’increment de dedicació. 
 
Atès que mitjançant escrit presentat per la senyora Judith Ibáñez 
Vives en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament el passat dia 
20 de desembre (R.E. 35.949), la pròpia interessada ha renunciat a 
l’increment de la retribució acordat, a la vista de la Resolució adoptada 
per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que manté la seva pensió 
de jubilació en les mateixes condicions que la que venia percebent 
abans de la modificació del règim de dedicació acordada pel Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Estimar la sol·licitud efectuada per la senyora Judith Ibáñez 
Vives i, en conseqüència, amb efectes retroactius des de la data de la 
seva adopció, deixar parcialment sense efecte l’acord plenari de data 
26 d’octubre de 2011 en la part referida a la  determinació de la 
retribució anual del lloc de treball de personal eventual anomenat 
Directora de Polítiques d’Igualtat, que es mantindrà en la quantitat de 
14.345,73 € determinada mitjançant l’acord plenari de data 21 de juny 
de 2011.  
 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local  i 304 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
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Tercer.- Notificar el present decret al Departament de Recursos 
Humans, així com a la interessada, als efectes escaients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
És la quarta vegada que passa aquest tema directa o indirectament pel 
Ple. Ja sabeu de què va, i, en tot cas, el que fem és estimar la sol·licitud  
que va fer la senyora Judith Ibáñez renunciant a la part del sou -tal com 
vam explicar al Ple passat- atès que la pensió no li varia, continua 
cobrant el mateix. Per tant, aquell percentatge que se li va posar perquè 
perdia la quantitat de la pensió i no perquè se li pugés el sou, doncs, 
com ha renunciat, estimem aquesta renúncia i, per tant, continuarà tot 
com abans d’iniciar aquest procediment fa cinc mesos. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
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8.- Designar representant d’aquest Ajuntament al Consell 
Territorial de la Propietat immobiliària de Barcelona – Àrea 
Metropolitana. 

Designar representant al  
Consell Territorial Propie- 
tat Immobiliària Barcelona. 
 

MOCIÓ 
 
“L’Ordre EHA 2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la 
Propietat Immobiliària de Madrid i Barcelona, i estableix el 
procediment de designació de representants locals en diversos òrgans 
col·legiats, en execució de les previsions contingudes al Reial Decret 
417/2006, de 23 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la 
Llei del Cadastre Immobiliari. 
 
Atès que realitzat el procediment d’elecció dels representants 
municipals previst en l’article 2.3  d’aquesta Ordre, segons 
comunicació rebuda de la Presidenta del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana, aquest 
Ajuntament ha resultat escollit per ocupar una de les vocalies,  el que 
fa necessari designar a la persona que, en representació d’aquest, 
formi part de l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents 
   

ACORDS 
 

Primer.- Designar representant d’aquest Ajuntament al Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea 
Metropolitana, als Regidors següents: 
 
Titular:  Senyor Sergio Fernández Mesa 

Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat d’Economia i Interior 
 
Suplent:  Senyor Antonio Martínez Flor  
         Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de Política Territorial i  
               Seguretat 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors afectats, així com al 
Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona (àmbit 
metropolità), a través del seu Secretari, mitjançant certificació 
acreditativa d'aquest, fent-li constar que el representant suplent 
designat per aquest Ajuntament podrà substituir al titular amb 
plenitud de drets, en els casos d'absència d'aquest, sense necessitat de 
previ i especial apoderament.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
Després que es constituís aquest Consell de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona, el Consell del Cadastre, que això depèn de la Direcció 
General del Cadastre, doncs –sabeu- que hi ha unes votacions pels 
diferents ajuntaments i un representat per les ciutats de més de 50.000 
habitants.  
 
La presidència d’aquest Consell l’ostenta la regidora d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona i, una vegada que s’ha fet aquesta votació, el 
representant per a la ciutat de més de 50.000 habitants som nosaltres, 
Cornellà, ja ho érem des de fa uns quants anys. Fins ara aquesta 
representació l’ostentava jo com a titular i com a suplent crec que era 
l’Antonio Martínez, i el que es fa en aquest cas és el mateix, designar 
com a representants a mi mateix, i com a suplent a l’Antonio Martínez. 
Ho dic una altra vegada perquè s’ha fet la votació entre tots els 
ajuntaments i Cornellà ha sortit com a representant d’aquesta ciutat de 
més de 50.000 habitants en aquest Consell.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
   
 
 
 
9.- Designar representant d’aquest Ajuntament en el Consell de 
Participació del Centre Ocupacional ASPROSEAT CORNELLÀ. 

Designar representant en  
ASPROSEAT CORNELLÀ. 

MOCIÓ 
 
“D’acord amb el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 
socials de Catalunya i el Decret 202/2009, de 22 de desembre, que 
regula els òrgans de participació i de coordinació del sistema català de 
serveis socials, a finals de l’any 2010 es va constituir el Consell de 
Participació del Centre Ocupacional ASPROSEAT CORNELLÀ. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 27.1.b.5) d’aquest 
Decret, en aquests Consells de participació ha d’estar representada 
l’Administració Local quan no figuri, ni com a titular del Centre, ni 
com a Administració finançadora del servei. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en contestació a l’escrit tramès pel 
Centre Ocupacional ASPROSEAT CORNELLÀ a finals de l’any passat, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat en el Consell de Participació del Centre Ocupacional 
ASPROSEAT CORNELLÀ, a la Directora d’Acció Social, senyora 
Montserrat Sanllehy Gilabert 
 
Segon.- Notificar el present acord al Centre Ocupacional ASPROSEAT 
CORNELLÀ, així com a la Regidora nomenada, als efectes escaients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social   
 
Com es tracta del Consell de Participació del Centre Ocupacional serà 
nomenada representant la Directora d’Acció Social, la senyora 
Montserrat Sanllehy. 
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VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  

 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
   
 
 

ASSUMPTE URGENT 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha un assumpte que,  tot i no ser a 
l’ordre del dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta 
de l’Alcaldia-Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-lo 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 117 del 
Reglament Orgànic Municipal, i es passa a tractar l’assumpte següent: 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Únic.- Autoritzar les modificacions dels contractes de préstec 
subscrits per EMDUCSA (actualment PROCORNELLÀ) en data 6 
d’octubre de 2010 amb les entitats financeres “La Caixa” 
(actualment CAIXABANK) i “BBVA” i avalats per l’Ajuntament. 

Autoritzar modificacions  
contractes préstec subs- 
crits per EMDUCSA. 
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MOCIÓ 
 

“Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de 
juliol de 2010, autoritzant a EMDUCSA (actualment PROCORNELLÀ) 
per a concertar sengles operacions de crèdit a llarg termini amb “La 
Caixa” (actualment CAIXABANK) I amb el “BBVA”, amb l’aval de 
l’Ajuntament, per imports respectius de 10.000.000 d’euros cada una i 
que van ser signades en data 6 d’octubre de 2010. 
 
Atès que el Consell d’Administració de PROCORNELLÀ celebrat el dia 
24 de gener de 2012 va aprovar una resolució sol·licitant a 
l’Ajuntament l’autorització per a modificar determinades condicions de 
les citades operacions de crèdit, en concret les següents: 
 
PRÈSTEC CAIXABANK 
 
 CONDICIONS DEL CONTRACTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

 (amb efectes 1/10/2011) 
 

Import 10.000.000 € 10.000.000 € 
Termini carència 1 any 2 anys 
Termini amortització 3 anys 3 anys  
Diferencial tipus interès 2% 3,5% 
Comissió modificació __ 0,10% 

  
 

PRÈSTEC BBVA 
 
 CONDICIONS DEL CONTRACTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

 
 

Import 10.000.000 € 10.000.000 € 
Termini carència 1 anys 2 anys 
Termini amortització 3 anys 3 anys 
Diferencial tipus interès 1,95% 3,20%  
 
Atès que, segons disposen els articles 52.2 i 54 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, correspon al Ple de l’Ajuntament previ informe de la 
Intervenció General, l’aprovació de l’atorgament de l’aval a les citades 
operacions i l’autorització d’aquestes i, com a conseqüència, també de 
la seva modificació. 
 
Atès que, d’acord amb els criteris de la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, òrgan de tutela 
financera, manifestat en Nota Informativa de 12 d’abril de 2011, en 
relació al règim aplicable a les operacions de crèdit a la vista de la 
regulació continguda a l’article 14.2 del RDL 8/2010, en la redacció 
establerta per la disposició final 15a de la Llei 39/2010 (disposició 
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prorrogada per la disposició addicional 14a del RDL 20/2011), la 
modificació de les condicions contractuals de les operacions de crèdit 
a llarg termini, com és el cas, queda subjecte al règim previst a l’article 
53 del RD Legislatiu 2/2004, això és, el règim general d’autorització. 
 
Atès que d’acord amb l’article 53 del RD Legislatiu 2/2004 citat 
anteriorment, no és necessari sol·licitar autorització a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor, sent suficient la 
comunicació en els termes regulats a l’article 4 de l’Ordre 
ECF/138/2007. 
 
Atès l’informe emès per la Intervenció General. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
  

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar les modificacions dels contractes de préstec 
subscrits per EMDUCSA (actualment PROCORNELLÀ) en data 6 
d’octubre de 2010 amb les entitats financeres “La Caixa” (actualment 
CAIXABANK) i “BBVA” i avalats per l’Ajuntament, en els termes 
següents:  
 
PRÈSTEC CAIXABANK 
 
 CONDICIONS DEL CONTRACTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

  amb efectes 31/10/2011) 

 
Import   10.000.000 €   10.000.000 € 
Termini carència 1 any 2 anys 
Termini amortització 3 anys 3 anys 
Diferencial tipus interès 2% 3,5% 
Comissió modificació __ 0,10% 

 
  
PRÈSTEC BBVA 
 
 CONDICIONS DEL CONTRACTE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

 
Import   10.000.000 €   10.000.000 € 
Termini carència 1 any 2 anys 
Termini amortització 3 anys 3 anys 
Diferencial tipus interès 1,95% 3,20% 

 
 
Segon.- Comunicar aquesta modificació a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia 
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007. 
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Tercer.- Requerir a la societat mercantil municipal PROCORNELLÀ, 
per tal que trameti un exemplar dels contractes, annexos o addendes 
que subscrigui per tal de dur a terme les expressades modificacions, 
un cop les hagi subscrit. 
 
Quart.- Notificar el present acord a PROCORNELLÀ, a “CAIXABANK” i 
al “BBVA”.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Es va comentar això a la sessió de la Comissió Informativa i també es 
va comentar aquell dia que venia d’urgència perquè primer havia d’estar 
aprovat pel Consell d’Administració de Procornellà que va ser el dimarts. 
És la modificació dels contractes de préstec subscrits pel que abans era 
Emducsa, actualment Procornellà, que es van fer el 6 d’octubre de 2010 
amb les entitats financeres La Caixa, (actualment Caixabank) i el BBVA, 
que estaven avalats per l’Ajuntament. 
 
Les condicions del contracte d’un import de deu milions d’euros, en això 
no hi ha modificació, són deu milions exactament igual. El termini de 
carència passa d’un any a dos anys, aquesta és una modificació, i 
després el tipus d’interès que passa del 2% al 3,5%, amb una comissió 
d’aquesta modificació, d’aquesta novació, del 0,10%.  
 
Aquestes són les condicions que canvien en el préstec de Caixabank, 
augmenta el termini de carència, augmenta el diferencial del tipus 
d’interès, i hi ha una comissió de modificació del 10%. 
 
Per una altra banda, un altre préstec  també de deu milions amb el 
BBVA, el termini de carència passa d’un any a dos, exactament igual 
que l’altre i el diferencial del tipus d’interès passa de l’1,95 a 3,20. 
Aquestes són les modificacions que hi ha.  
 
El fet de què passi pel Ple és que aquests préstecs estaven avalats per 
l’Ajuntament i, per tant, era preceptiva la autorització d’aquest Ple 
municipal donat que hi ha una novació, unes modificacions d’aquestes 
condicions  i aquesta novació també òbviament ha de ser autoritzada 
pel Ple. Per això ho portem aquí, previ acord que es va prendre en el 
Consell d’Administració de l’empresa Procornellà.             
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Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Nosaltres ens abstindrem, a l’igual que amb el sentit del vot del Consell 
d’Administració.  
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Nosaltres votarem en contra, i no perquè estiguem en contra d’obtenir 
liquiditat financera per a l’empresa municipal, sinó perquè ja que aquest 
Ajuntament és qui avala aquest dèbit financer, creiem que si bé les 
explicacions oportunes s’han donat al Consell d’Administració de 
l’Empresa Municipal, s’haurien de donar en el Ple. Les raons, el per què 
s’han d’ampliar aquestes condicions que, evidentment, resulten 
negatives des del punt de vista financer, igual de dret o de fet econòmic 
no, però des del punt de vista financer resulten negatives, o sigui, és 
una ampliació d’interès. Sí que és cert que igual la situació de l’empresa 
municipal -jo la desconec ja que no s’ha explicat- no pot assumir en 
aquests moments el pagament del que es va comprometre fa temps, 
necessita termini de carència, però això ens costarà gairebé el doble del 
que havíem pactat fa un any. 
 
Aleshores votem en contra, primer perquè no s’ha explicar el per què, sí 
que s’ha dit el per què s’ha de passar pel Ple però no el per què 
l’empresa municipal necessita aquesta carència, i per què per aquesta 
carència pagarem el doble d’interès. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Que jo recordi, en la Comissió Informativa se’m va fer aquesta pregunta, 
i que jo recordi, en el Consell d’Administració també el representant del 
Grup Popular va fer aquesta pregunta. I la resposta en la Comissió 
Informativa va ser literalment: “és que el tema de la pasta està 
complicat”. Així ho vaig dir jo, i en el Consell d’Administració, més 
formal, vam dir que: “era un problema de tresoreria i liquiditat”. Per 
tant, les operacions de tresoreria quan les has de portar més endavant, 
òbviament canvien les condicions, una qüestió de liquiditat bàsicament, 
com estan el 110% de totes les administracions ara mateix.      
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
  
Agraeixo que ho hagis explicat ara aquí també. Jo ja ho sabia, i no estic 
dient que en la Comissió no expliquessin el per què l’Empresa Municipal 
no tenia liquiditat en aquests moments. Dic que ho expliquis en el Ple, i 
no és única i exclusivament que passa pel Ple perquè necessiti l’aval, 
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sinó el per què necessita l’empresa municipal l’aval, i ara ho expliques 
per a tothom, i suposo que per a tot el municipi.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo sí que vull aclarir una cosa.  
 
Crec que és una explicació que no és correcta. Vull dir que els temes són 
clars i és que hi ha unes propietats que, evidentment, estan adquirides 
mitjançant un finançament i les circumstàncies que tenim són les que 
tenim. I, per tant, com aquestes propietats en aquests moments, no es 
podran destinar a la finalitat que tu pretens, doncs d’alguna forma 
estem obligats a renegociar tot el deute de l’empresa fins que trobis 
unes millors circumstàncies, i això és el que fem, defensar els interessos 
de la ciutat i de l’empresa. És el que estem fent.  
 
Les circumstàncies no les hem decidit nosaltres, les circumstàncies són 
les que són globals, i nosaltres hem de defensar la part econòmica, 
faltava més!. I la part econòmica es defensa amb el que fa qualsevol, 
renegocia, i és evident que les circumstàncies amb les quals s’ha 
renegociat aquest endeutament són condicions més beneficioses de les 
que en aquest moment existeixen al mercat. Tan de bo tots aquests 
terrenys es poguessin destinar a la finalitat que pretenem, que això 
voldria dir que el país funcionaria, que hi hauria una nova activitat 
econòmica, que hi hauria ocupació, però això no és així, això no depèn 
de nosaltres. Per tant, fins que a aquesta societat no vinguin inversors, 
evidentment, nosaltres hem de defensar les nostres posicions. I es pot 
defensar amb un vot en contra dels interessos de la ciutat o entenem 
com estan les coses i intentar protegir els interessos d’aquesta ciutat. I 
per tant, no és “com està la pasta”, sinó que és el que estem fent. No 
fem cap altra cosa.   
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
   
  
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre lliure elecció de 
centre educatiu. 

Moció del PP, sobre lliure  
elecció de centre educatiu. 

Per part del Portaveu del PP, s’ha presentat la present moció que, 
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
MOCIÓ 
 
“L’article 27 de la Constitució de 1978 estableix el dret a l’educació 
com un dels drets fonamentals de la persona, l’exercici del qual té, per 
a l’ensenyament bàsic, caràcter obligatori i gratuït. 
 
L’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull el dret que 
tenen totes les persones a una educació de qualitat i a accedir a ella 
en condicions d’igualtat. Disposa, també, que la Generalitat ha 
d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests  
drets, amb un ensenyament que és gratuït en totes les etapes 
obligatòries. Així mateix, d’acord amb l’article 131.3.e) correspon a la 
Generalitat la competència compartida en allò que es refereix a l’accés 
a l’educació, l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i 
escolarització de l’alumnat en els centres docents. 
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Entenent que el dret a l’educació té dues vessats inseparables: dret-
prestació, que legitima per a rebre ensenyament, i dret-llibertat, que 
obliga a respectar la llibertat dels pares a elegir el tipus d’ensenyament 
i el centre que desitgen per als seus fills/es. 
 
Entenent que aquests drets només se satisfan plenament quan els 
poders públics asseguren l’escolarització de tots i quan respecten la 
llibertat dels pares a la lliure elecció del centre. 
 
Entenent que els referits drets queden cercenats a dia d’avui en la 
nostra ciutat per l’existència de dues zones de preinscripció educativa 
que no permeten la lliure elecció de centre.    
 
Tenint en compte, les declaracions de  la Consellera, senyora Rigau, 
que anuncia en roda de premsa del 16 de novembre de 2011 que “es 
modificaran les zones per a les preinscripcions escolars de Barcelona”. 
 
Atenent que la convocatòria de  preinscripció  en els centres escolars 
ha de ser imminent. 
    
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular d’aquest 
Ajuntament proposa al Ple els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Que des de l’Ajuntament de Cornellà se sol·liciti a la 
Generalitat de Catalunya que Cornellà de Llobregat sigui considerada 
zona única d’inscripció escolar. 
 
Segon.- Que es doni trasllat del present acord als departaments i 
institucions implicades: Àrea d’Educació d’aquest Ajuntament, 
Diputació de Barcelona, Parlament i Generalitat de Catalunya.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Pel que jo sé, hi ha una esmena presentada pel Grup Socialista i per 
evitar debats estèrils i per no perdre el temps, mantindreu a votació la 
moció?. 
 
Una cosa és que l’acceptis o no, però la mantindrem?, ho dic per no fer 
un debat i que després la retirem, doncs la retirem ja i passem al punt 
dos, perquè ha passat una vegada en aquest Ple i no tornarà a passar,-
això també ho tinc clar-. 
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Jo no entro en si voteu a favor o no, és simplement és el fet de què es 
mantindrà per a la seva votació.  
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres -com deia- acceptem les esmenes que ha presentat el Grup 
Socialista  perquè el que de veritat ens interessa és que Cornellà sigui 
zona única i acceptem els punts d’acord que proposa el Partit Socialista 
en la nostra moció, per a benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà.  
 
Encara que renunciem a part de l’exposició de motius en la moció, a allò 
que aquest partit no renúncia és al dret a la lliure elecció del centre 
escolar per part dels pares i les mares. 
 
Nosaltres apostem per una educació de qualitat i en llibertat per a tots, 
ja que entenem que són els pares els que han de poder decidir 
lliurement l’educació que vulguin per als seus fills. Aleshores creiem que 
imposar el centre educatiu vulneraria els drets dels pares. 
 
Aquesta és una reivindicació de sempre del Partit Popular i que ha 
format part de les nostres propostes de forma continuada. 
 
També voldria recordar que des del Partit Popular sempre hem defensat 
que el dret a l’educació té dues vessants inseparables, que són el dret-
prestació que legitima per rebre ensenyament, però també el dret-
llibertat que obliga a respectar la llibertat d’aquests pares i mares a 
elegir el tipus d’ensenyament i el centre que desitgen per als seus 
fills/es. 
 
Aquests drets només se satisfan plenament quan els poders públics 
asseguren l’escolarització de tots i quan respecten la llibertat dels pares 
a la lliure elecció de centre i, per tant, aquests drets quedarien  
cercenats a dia d’avui en la nostra ciutat per l’existència de dues zones 
de prescripció educativa que no permeten la lliure elecció de centre.       
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Nosaltres votarem a favor de la moció i amb aquestes incorporacions de 
les esmenes que s’han acceptat, justament encara ratifiquen més el que 
nosaltres ja creiem, que és que pensem que Cornellà té molt de sentit 
que sigui justament zona única d’inscripció escolar. 
 
D’entrada entenem que les famílies tindrien més facilitat a l’hora 
d’escollir l’escola a partir justament d’aquesta proximitat, però d’una 
altra banda –i això no surt enlloc però penso que també seria important 
considerar-ho- seria un benefici de tots els centres escolars que 
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treballarien de forma molt més directa la corresponsabilitat entre tots 
ells i permetria també el desenvolupament de poder fer projectes 
conjunts.   
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres, en primer lloc, considerem que l’esmena que ha presentat el 
Grup Socialista millora en general l’exposició de motius i, per tant, 
clarifica els punts sobre els quals hem de debatre en aquest Ple. Per 
tant, evidentment, en això estaríem d’acord, però tenim serioses dubtes 
del per què fem aquest debat, o fem aquesta moció o l’oportunitat 
d’aquesta moció. 
 
Nosaltres entenem que quan tu vols fer un procés de modificació de la 
zonificació escolar, el que correspon és aclarir quin és l’objectiu que ve 
darrera d’un canvi de zonificació escolar i després decidir quin és el 
millor procés per a la ciutat per fer això. Entenem també que aquesta 
ciutat té suficient capacitat i maduresa educativa com per fer-se ella 
sola el procés o, en tot cas, acompanyat de la Generalitat de Catalunya 
i no esperar a que la Generalitat de Catalunya ens marqui a nosaltres 
quina és la millor zonificació per a la nostra ciutat. 
 
Estaríem d’acord en entrar en el debat de quina és la millor zonificació 
per a aquesta ciutat. A nosaltres -ja ho sabeu- no ens convenç l’actual 
distribució en dues zones, segurament per diferents motius dels 
companys que m’han precedit en la paraula, no ho troben escaient per 
dificultats de mobilitat, per segregació i per separació de centres per 
diferents motius que avui passen a la ciutat. Però fa cinc anys també 
passava a la ciutat i no vam entrar en el debat o vam buscar altres 
solucions, per tant, em sembla que no hi ha cap urgència d’aprovar això 
avui. Entenem que en tot cas el que correspon és que el Consell Escolar 
elabori una proposta i la discuteixi amb la Direcció dels Serveis 
Educatius de la Generalitat, per sobretot intentar garantir el que per a 
nosaltres és clau, que els nens/es d’aquesta ciutat tinguin el dret a 
l’educació i a l’educació de qualitat, i a l’educació de qualitat en un 
servei públic de qualitat. 
 
La nostra línia argumental i el valor ideològic que ens representa és que 
el dret a l’educació està per davant del dret a la lliure elecció dels pares, 
i això ho hem defensat en aquest Ple cada cop que hem discutit aquest 
tema.  
 
Per a nosaltres és principal i prioritari que els nens/es d’aquesta ciutat 
puguin anar –si pot ser- a l’escola que tinguin més a prop de casa, 
perquè l’escola  que tinguin més a prop de casa té la suficient qualitat 
com perquè es garanteixi el seu dret a tenir una educació que el faci ser 
una persona més lliure i més autònoma. 
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Entenem que aquesta és la reflexió que ens ha de moure, la reflexió 
principal d’aquesta ciutat -sobretot en temps de crisi- és com fer que els 
nostres ciutadans/es tinguin més eines per sortir endavant i tenir èxit i 
per tenir, a ser possible, una vida millor i més feliç.  
 
Per tant, jo us faig el suggeriment als dos grups, tant al Partit Popular 
com al Socialista, que retireu la moció, que ho emplaceu al Consell 
Escolar Municipal a intentar buscar una solució.  
 
Potser la solució millor és la zona única per a tota la ciutat?, tenim 
serioses dubtes de què una zona única per a tota la ciutat garanteixi 
que l’educació pública d’aquesta ciutat és millor i, per tant, es garanteixi 
que els nens/es d’aquesta ciutat tenen millor educació.       
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Ciutadania 
 
Com ja teniu l’esmena, evidentment no cal repetir-se. Sí que voldria fer 
alguns comentaris d’algunes de les paraules que s’han sentit aquí. 
 
Començant pel Portaveu d’ICV-EUiA-E, comenta que s’ha de traslladar 
al Consell Escolar Municipal, i crec que una cosa que hem de tenir clara, 
i per això nosaltres hem presentat aquesta esmena, és perquè les 
competències són de la Generalitat de Catalunya, no són del Consell 
Escolar Municipal. 
 
És la Generalitat de Catalunya, i en aquest cas els Serveis Territorials 
del Baix Llobregat, els que tenen la responsabilitat de planificar 
l’escolarització en aquest municipi i en tot el Baix Llobregat. I és per això 
que nosaltres vam demanar fa temps –com ha quedat constatat aquí- i li 
vam traslladar totes les dades del Padró perquè ens presentessin una 
proposta d’una nova zonificació, i sobretot que es replantegessin la zona 
única que era una cosa que no es volien plantejar. 
 
És veritat una altra cosa, que a Cornellà està garantida l’escolarització –
això és cert- aquí no ha quedat cap nen sense escolaritzar i el 98% de 
les famílies de l’última preinscripció han pogut triar en primera opció el 
centre dels seus fills/es. 
 
I també és veritat una altra cosa, i per això nosaltres presentem aquesta 
esmena. No totes les famílies han pogut decidir el centre i com que amb 
aquesta proposta el que es fa és ampliar el dret a decidir, i perquè ja 
tenim garantida l’escolarització i la qualitat de l’ensenyament  a 
Cornellà, és pel que presentem aquesta esmena  i votem a favor. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Només una cosa molt breu. Dir que per suposat no retirem la moció, la 
mantenim i comentar que sí, que evidentment, el dret a l’educació és 
important. No discutiré què és més important o primordial, si el dret a 
l’educació o el dret a la llibertat d’elegir dels pares, però considerant que 
el segon també és molt important, creiem que és una moció adequada. 
 
També és cert que potser no sigui un tema d’urgència però, com sigui 
que considerem que és un tema important, ho mantenim. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Per matisar. El Consell Escolar Municipal té la possibilitat –com sempre 
l’ha tingut en la història del seu desplegament - ja que són d’obligada 
constitució en els municipis- de fer la proposta de quins són els punts de 
proximitat dels centres que s’atorgaran i com s’atorgarà la zonificació  
que va marcant el dret de matriculació. Però és l’Ajuntament, el Consell 
Escolar Municipal, qui pot fer una proposta de zones a la Inspecció 
educativa, és avui, era ahir i fa deu anys. Per tant, l’Ajuntament pot 
impulsar que el Consell Escolar Municipal aprovi una altra proposta de 
zona.  
 
En tot cas, la discussió seria així, si els Serveis Educatius consideren 
que no és oportuna, però no hi ha cap Servei Educatiu que hagi anat en 
contra d’una decisió d’un Consell Escolar que plantegi un canvi de 
zonificació en cap municipi, ni a Hospitalet, ni a Sant Joan Despí, ni a 
Badalona ni a Sant Cugat. Per tant, sí que té possibilitats el Consell 
Escolar Municipal de fer aquesta feina que nosaltres reclamem. 
 
Insistim, creiem que aprovar novament això com s’aprova, l’únic que fa 
és fomentar la competència entre els centres, i com que els centres no 
parteixen de la mateixa posició, la competència serà deslleial i desigual.  
 
Us ho plantegem perquè reflexioneu ja que creiem que no hi ha presa 
per fer-ho i, per tant, que ho feu en un altre espai. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, el grup que ha presentat la moció la manté i, per tant, és un 
debat tancat. 
 
Jo entenc perfectament totes les raons. Entenc més les raons dels 
ciutadans perquè aquí parlem de conceptes -que estan molt bé-, però 
quan arriba el període de matriculació, jo em trobo amb molta gent que 
parla amb mi,però no parla d’educació, parla de si ara tinc o no opció, i 
per això es va decidir passar d’una a dos.  
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Aleshores parlant amb el Vicens Badenes vam plantejar posar la dos, 
perquè la ciutat tampoc dóna per a molt més. No van ser altres motius, 
perquè a vegades els motius no estan carregats de tanta intensitat 
d’idees –que jo comparteixo- en les vostres intervencions.  
 
A la ciutat també tenim un problema que és el problema de la 
concertada, que jo puc compartir que fos només un districte únic –per 
entendre’ns- però clar, si fas la delimitació també tens un problema amb 
gent que parlem. 
 
Per tant, la lliure elecció majoritàriament sempre ha existit. El problema 
està quan a un nen o nena no els pots portar a l’escola que volen els 
pares, aleshores és quan comença el terratrèmol i això passarà en un, 
dos o tres casos, no ens enganyem, perquè ha passat i passarà. 
Majoritàriament no passarà perquè tothom entre en primera opció -això 
no és Barcelona, per entendre’ns-, això és el que és, una ciutat de sis 
kilòmetres quadrats. 
 
Però bé, no són incompatibles les consideracions que feia l’Arnau, que 
en un Consell Escolar es pugui parlar, però aquí el que fem és aprovar 
una consideració de prioritats. Crec que al final tothom sap qui té la 
potestat, i per això saps molt bé, Arnau, que sempre he discrepat  d’una 
comissió de matriculació municipal, quan jo no tinc competències. Molta 
gent bé aquí a tocar la porta i dic: “escolti és que jo no tinc competències, 
jo no decideixo, qui decideix són els Serveis Territorials 
d’Ensenyament.” 
 
I bé, aquesta proposta em sembla una proposta raonable, comprensible, 
però al final, malauradament,  -i tant de bo!, fos pels temes que parlem 
aquí- són les famílies per temes més pràctics.  
 
Ho dic també per no enredar-nos, la lliure elecció en la ciutat està 
garantida. El problema hi és quan aquella escola per proximitat no toca 
perquè no té més places, i et diuen -que pot passar ara, com va passar 
en aquella època-. “Escolti, vostè a Sant Ildefons”, i al de Sant Ildefons: 
“vostè al barri de l’altra punta”.  
 
Això ha passat, per això en aquell moment, després d’aquesta reflexió, 
es va passar a tallar i feia la línia divisòria la via del tren, que és la línia 
divisòria física que tenim a la ciutat, no per res més, no calia un gran 
estudi demogràfic i territorial de les nostres condicions i situacions, sinó 
produïda per això, per la pressió de molt poca gent, perquè la majoria de 
la gent entra en primera opció i entrarà sempre, per sort, en primera 
opció. 
 
Compartim algunes de les reflexions que tu feies sobre el tema de 
“elitissació” i el problema és que nosaltres aquí fa quinze anys ja vam 
cometre l’error. En aquell moment, jo tenia unes altres responsabilitats 
però ja vaig advertir i vaig ser molt crític amb les decisions que nosaltres 
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vam acceptar –perquè no les vam prendre tampoc- i ara les coses estan 
com estan i és molt difícil poder-les canviar, encara que s’han fet molts 
esforços d’inversió pública en les escoles d’aquesta ciutat. 
 
Ho dic també per baixar a la realitat, perquè la realitat és aquesta. A la 
gent de la concertada els puc entendre més perquè són poques escoles i, 
per tant, els pares ja fan un altre tipus d’opció, no és proximitat física, 
geogràfica, és una història de què volen portar el fill/a  a una escola o a 
una altra. 
 
Entenc els motius d’uns i d’altres i el que estem aprovant és una 
consideració, perquè no podem aprovar una altra cosa, i ja decidirà la 
Generalitat amb les converses que s’estan mantenint, i crec que no hi ha 
cap inconvenient en què al Consell Escolar també es parli.  
    
     
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“L’article 27 de la Constitució de 1978 estableix el dret a l’educació 
com un dels drets fonamentals de la persona, l’exercici del qual té, per 
a l’ensenyament bàsic, caràcter obligatori i gratuït. 
 
L’article 21 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull el dret que 
tenen totes les persones a una educació de qualitat i a accedir a ella 
en condicions d’igualtat. Disposa, també, que la Generalitat ha 
d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests  
drets, amb un ensenyament que és gratuït en totes les etapes 
obligatòries. Així mateix, d’acord amb l’article 131.3.e) correspon a la 
Generalitat la competència compartida en allò que es refereix a l’accés 
a l’educació, l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i 
escolarització de l’alumnat en els centres docents. 
 
Al mes de maig de 2011, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ja va 
sol·licitar als Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, que 
ens fes arribar una nova proposta de zonificació per al procés de 
preinscripció del curs 2012/13, i per aquesta raó, el passat 20 de 
maig, se li va fer arribar les dades del Padró Municipal d’Habitants, 
per tal que els Serveis Territorials poguessin fer l’estudi i planificació 
necessaris per implantar la nova zonificació. 
 
Tenint en compte, les declaracions de  la Consellera, senyora Rigau, 
que anuncia en roda de premsa del 16 de novembre de 2011 que “es 
modificaran les zones per a les preinscripcions escolars de Barcelona”. 
 
Atenent que la convocatòria de  preinscripció  en els centres escolars 
ha de ser imminent. 
    
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular d’aquest 
Ajuntament proposa al Ple els següents  
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ACORDS 

 
Primer.- Que des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat se sol·liciti 
a la Generalitat de Catalunya que es consideri prioritàriament la 
possibilitat de tenir zona única per a la preinscripció educativa en les 
etapes d’infantil i de primària a la nostra ciutat. 
 
Segon.- Que es doni trasllat del present acord a la Consellera 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Director dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, i al Parlament de 
Catalunya.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la moció esmenada és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
   
 
 
 
2.- Moció del Grup Polític Municipal  d’ICV-EUiA-E, de rebuig a la 
pujada tarifària de l’ATM.  

Moció d’ICV-EUiA-E, de re- 
buig a pujada tarifària ATM. 
 
 



40 
 

MOCIÓ 
 
“Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, on hi té representants 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reunit amb data de 19 de desembre 
de 2011 va aprovar un increment mitjà del 12% de les tarifes del 
transport pel 2012, concretament, la T-10 d’una zona ha augmentat 
un 12% i la T-50/30 d’una zona, un 10%, quadriplicant així 
l’increment de l’IPC. 
 
Atès que aquesta pujada tarifària bé acompanyada d’una retallada de 
serveis d’autobús i del metro nocturn. 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies 
han vist reduir els seus ingressos globals, i quan l’IPC general és del 
2,4%, l’única proposta comprensible socialment era la de congelar les 
tarifes. 
 
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental 
per a garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. 
Una targeta anual a preu més reduït, que ha estat llargament 
demanada pels sindicats i les associacions d’usuaris, permetria 
introduir a la negociació col·lectiva el tema de l’accessibilitat a la feina 
en transport públic. 
 
Atès que es fa necessari un gir radical de l’ATM en la seva estratègia 
tarifària i una aposta clara pels abonaments amb tarifa plana a preu 
reduït per tal de fidelitzar els usuaris i promoure el transport públic 
com la millor aposta per la mobilitat sostenible, segura i equitativa. 
 
Atès que d’altra banda, a la vista que les despeses d’explotació del 
transport públic metropolità augmentaran notòriament, es fa 
imprescindible  que el Govern català, com preveu la Llei de Mobilitat 
des del 2003, impulsi l’aprovació d’una llei de finançament del 
transport públic que creï nous recursos financers, tal i com diu la 
disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu 
literalment: 
 
“En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern 

ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport 
públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels 
combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu”.. 

 
Atès que la ciutat de Cornellà forma part de l’Àrea Metropolitana i el 
seu Ajuntament designa membres en el seu òrgan de govern. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA-E proposa a l’Ajuntament de Cornellà 
en ple l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el profund desacord per l’increment de les tarifes 
del transport metropolità per l’any 2012 que ha aprovat el Consell 
d’Administració de l’ATM. 
 
Segon.- Proposar a l’ATM que s’estudiï la creació d’una targeta anual 
T-ANY al preu de 400 euros, vàlida per a les 6 zones tarifàries de 
l’ATM. El pagament d’aquesta targeta es podria domiciliar 
bancàriament, i per evitar robatoris i danys materials, es podria 
recollir mensualment en les màquines expenedores de bitllets prèvia 
identificació amb una contrasenya. 
 
Tercer.- Proposar a l’ATM la creació d’un descompte per als menors de 
25 anys i oferir-los una targeta anual de transport, T-JOVE-ANY al 
preu de 200 euros, vàlida per a totes les zones tarifàries. 
 
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera URGENT, 
enceti els treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport 
públic. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ATM, a l’AMB, als grups 
parlamentaris, a l’Associació per la promoció del Transport Públic, als 
sindicats CCOO i la UGT.”       
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Hem presentat una moció que tots/es la teniu davant. Bàsicament és un 
rebuig a la pujada del preu del transport públic del territori de                                   
l’ATM, però també és una petita reflexió sobre cap a on hauria d’anar.  
 
A l’exposició de motius diem que l’increment de tarifes que aprova  el 
Consell d’Administració està molt lluny del que és la realitat, del que les 
famílies en aquests moments pateixen i poden assumir. Crec que és un 
tema absolutament de consens ciutadà -si ho parlem-.  
 
Podem fer una reflexió prèvia de: “escolti! el transport públic en aquesta 
província té un cost, segurament, més econòmic pel ciutadà que el que té 
en altres províncies d’Espanya” però, evidentment, la reflexió principal 
és que no és el moment de fer aquest increment tarifari tan disparat. 
 
Per tant, nosaltres el que venim a plantejar és un desacord amb 
l’increment de tarifes –ja està explicat en la moció- que va des del 12% 
de la T-10, al 38% d’increment del bitllet senzill –recordeu que la T-10 és 
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el tiquet principal que utilitzen els ciutadans/es per moure’s-. Per tant, 
aquest desacord, sobretot perquè estem parlant d’intentar garantir el 
dret a la mobilitat dels ciutadans/es que en aquests moments estan 
agafant molt més el transport públic que en altres moments, per 
diferents conjuntures, però possiblement per la conjuntura econòmica 
que vivim i plantejar que segurament el futur del finançament del 
sistema de transport públic, que passa per una llei de finançament que 
s’hauria d’haver aprovat amb la Llei de mobilitat del 2003, que no es va 
fer. Per tant, el Parlament de Catalunya, tots els grups tenen l’encàrrec 
d’intentar realitzar i concretar aquesta idea de finançament.  
 
L’altra reflexió és que la manera de tenir un sistema de transport públic 
econòmicament sostenible és que hi hagi una fidelització dels usuaris, 
per tant, que el màxim nombre de ciutadans/es tinguin un bitllet de  
transport que vagi més enllà del bitllet senzill, i fins i tot de la T-10. Per 
això plantejàvem fórmules de tiquet anual com hi ha moltíssimes ciutats 
europees on els ciutadans tenen més o menys assumit que tenen un 
cost en transport públic i a través d’un tiquet anual ho fan. 
 
Si em permeteu, per intentar facilitar l’aprovació de tots els grups, ens 
auto esmenaríem els acords i retiraríem el punt segon i tercer la reflexió 
que fem en relació al preu orientatiu que hauria de tenir el tiquet, si és 
de 400 euros o de 200 euros. Entenc que no és funció d’aquest 
Ajuntament decidir el preu final que ha de tenir el tiquet i, per tant, com 
que hi ha hagut algun suggeriment d’algun grup, de què, potser, no feia 
falta concretar tant, si esteu d’acord, això ho trauríem en el text de la 
moció. I en tot cas, els tècnics del transport metropolità que segur que 
saben més que el nostre grup, buscaran quina ha de ser la fórmula 
adient perquè hi hagi més joves i més gent en general que agafi el 
transport públic.   
 
 
Després d’això la moció queda redactada en el termes següents: 
 
 “Atès que el Consell d’Administració de l’ATM, on hi té representants 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reunit amb data de 19 de desembre 
de 2011 va aprovar un increment mitjà del 12% de les tarifes del 
transport pel 2012, concretament, la T-10 d’una zona ha augmentat 
un 12% i la T-50/30 d’una zona, un 10%, quadriplicant així 
l’increment de l’IPC. 
 
Atès que aquesta pujada tarifaria bé acompanyada d’una retallada de 
serveis d’autobús i del metro nocturn. 
 
Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies 
han vist reduir els seus ingressos globals, i quan l'IPC general és del 
2,4%, l’única proposta comprensible socialment era la de congelar les 
tarifes. 
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Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental 
per a garantir el dret a la mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. 
Una targeta anual a preu més reduït, que ha estat llargament 
demanada pels sindicats i les associacions d’usuaris, permetria 
introduir a la negociació col·lectiva el tema de l’accessibilitat a la feina 
en transport públic. 
 
Atès que es fa necessari un gir radical de l’ATM en la seva estratègia 
tarifària i una aposta clara pels abonament amb tarifa plana a preu 
reduït per tal de fidelitzar els usuaris i promoure el transport públic 
com la millor la millor aposta per la mobilitat sostenible, segura i 
equitativa. 
 
Atès que d’altra banda, a la vista que les despeses d’explotació del 
transport públic metropolità augmentaran notòriament, es fa 
imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de Mobilitat 
des del 2003, impulsi l’aprovació d’una llei de finançament del 
transport públic que creï nous recursos financers, tal i com diu la 
disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu 
literalment, 

 
“En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern 

ha de presentar un projecte de llei de finançament del transport 
públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels 
combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu”. 

 
Atès que la ciutat de Cornellà forma part de l’Àrea Metropolitana i el 
seu Ajuntament designa membres en els seus òrgans de govern. 
 
El grup municipal d’ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament de Cornellà en 
ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el profund desacord per l’increment de les tarifes 
del transport metropolita per l’any 2012 que ha aprovat el Consell 
d’Administració de l’ATM. 
 
Segon.- Proposar a l’ATM que s’estudiï la creació d’una targeta anual 
T-ANY vàlida per a les 6 zones tarifàries de l’ATM. El pagament 
d’aquesta targeta es podria domiciliar bancàriament, i per evitar 
robatoris i danys materials, es podria recollir mensualment en les 
màquines expenedores de bitllets prèvia identificació amb una 
contrasenya. 
 
Tercer.- Proposar a l’ATM la creació d’un descompte per als menors de 
25 anys i oferir-los una targeta anual de transport, T-JOVE-ANY, 
vàlida per a totes les zones tarifàries. 
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Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera URGENT, 
enceti els treballs per aprovar una Llei de Finançament del Transport 
públic. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ATM, a l’AMB, als grups 
parlamentaris, a l’Associació per la promoció del Transport Públic, als 
sindicats CCOO i l’UGT.” 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, perquè pensem que 
compartint les paraules que acabem d’escoltar de l’Arnau, fer un 
increment de tarifes del transport públic no és ni una situació volguda ni 
que agradi, però crec que coincidim que aquest transport públic l’hem de 
fer –com comentaves- econòmicament sostenible a llarg termini. 
 
Aleshores, pel que fa a la tarifació social, estem totalment d’acord. De 
fet, en aquest cas ja rebaixa més d’un 12% el preu de la T-JOVE i es 
crea un nou títol bonificat per persones que estan a l’atur amb un 
descompte que arriba fins al 50%. Ara bé, ¿ens hem de preguntar si 
calen més descomptes per promoure l’ús del transport públic?, doncs 
segur que sí, que estaríem d’acord, per tant, creiem que hauria de ser en 
properes revisions del model que això s’hauria de poder plantejar. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
El nostre grup està en contra d’aquesta pujada, no obstant, no estem a 
favor dels arguments que ara exposa el Grup d’Iniciativa. Com 
comentava Mònica, ja hi ha algunes bonificacions, alguns descomptes, i 
sí que és possible que s’hauria d’obrir un debat, obrir un estudi per 
veure què és pot fer i fins on es pot arribar. Però quant a la moció en sí 
mateixa, el nostre vot serà d’abstenció ja que considerem que els 
arguments que exposa Iniciativa no són suficients per aprovar-la, i molt 
menys després d’haver estat en el Govern de la Generalitat des de l’any 
2003 i no haver fet cap acció en aquesta línia.     
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Nosaltres per a no tornar a explicar l’exposició de motius que compartim 
perfectament, la veritat és que entenem perfectament els motius, creiem, 
igual que Iniciativa, que aquest increment de tarifes no pot venir hores 
d’ara amb la situació econòmica que tenim. Per tant, no entenem 
aquesta política de pagar més per tenir menys serveis, així que, i en 
general, estem d’acord amb la moció, amb l’exposició de motius i, per 
tant, donem suport a la moció i a l’esmena que després heu presentat.    
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Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Agrair el suport del Grup Socialista. Entenc els motius del Grup de CiU. 
Evidentment  les responsabilitats de govern cadascú les administra com 
pot, i en aquest cas, em sembla que tampoc seria just que deixéssim el 
debat aquí perquè crec que si en alguna cosa es va destacar en temes 
de transport el Govern de l’Entesa, és que es van introduir títols nous, 
títols més socials, títols de prolongació del tipus d’abonament, passar de 
pràcticament una o dos modalitats de tiquet de transport a un ventall 
ampli. En definitiva, en set anys ens va donar com a mínim per fer 
coses que en 23 anys abans no s’havien fet en la tipologia de títols de 
transport que és, en definitiva, del que estem parlant. 
 
El plantejament en aquest cas és que els ciutadans/es al final el que 
han d’entendre és que els increments són en funció del cost de la vida, 
de la situació, de la conjuntura econòmica, i crec que si als ciutadans/es 
d’aquest país els hi preguntéssim: “escolti! vostès amb els seus 
impostos, on voldria preferentment gastar-los?”, crec que el transport 
públic sortiria entre els llocs destacats on creu la ciutadania que s’han 
de gastar els recursos públics.   
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Vull fer tres consideracions.  
 
La primera és quan parlem de descomptes, i val per això i per a 
qualsevol cosa: “allò que un deixa de pagar ho ha de pagar un altre”. 
Quan algú diu que això ha de ser gratuït, molt bé, per a tu serà gratuït 
però això vol dir que un altre ho té que pagar, perquè allò que no és 
gratuït són els salaris de la gent que hi treballa, l’amortització dels 
equipaments, l’amortització de l’autobús o del metro. 
 
Ho dic perquè quan algú està a l’oposició -ho dic per experiència i sobre 
aquest tema en concret de què si el transport ha de ser gratuït- i quan 
un arriba al govern, doncs fem el que fem. Per tant, jo en aquests temes, 
intento sempre –si puc- ser una mica coherent i per això faig aquesta 
consideració. 
 
La segona, és que jo sí que estic d’acord amb la pujada del bitllet 
senzill, fa anys que estic demanant la pujada del bitllet senzill, perquè 
el bitllet senzill és pel turista o el ocasional, per tant, que ho paguin.  
 
La T-10 és una altra història, però  el bitllet senzill, perdoneu,  quan tu 
vas a una ciutat paga el turista o quan tu un dia agafes el metro o 
l’autobús -perquè no ho agafes normalment- doncs paga, perquè en el 
fons el que estàs pagant d’aquest bitllet no és ni el 100%, i a més,  es 
recapta molt poc.  
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La pujada és molt escandalosa però el que es recapta per aquest bitllet 
senzill és molt poc. Aquí l’important és la T-10, i amb la T-10 jo 
comparteixo el que diu la moció, perquè el problema està en aquest 
moments en el tema del transport, en el tema de l’aigua, que un el que 
no pot és demanar a la gent que pagui molt més per rebre molt menys, 
no menys, no, molt menys. Un pot entendre que paga molt més en les 
circumstàncies que estem vivint per protegir el que tenim, per conservar 
el que tenim. Pots fer alguna poda, la pots entendre, ara, pagar molt 
menys per tenir molt més, doncs home! és un mal camí.  
 
Crec que això és el substrat de moltes de les coses que s’estan 
plantejant en aquest moment i per això hi ha el suport a aquesta moció 
per part també del Grup Municipal Socialista.   
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la moció esmenada és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
  
 
 
 
3.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, per tal de 
mantenir el desplegament de la Llei de Barris. 

Moció d’ICV-EUiA-E, per  
mantenir el desplegament  
de la Llei de Barris. 
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MOCIÓ 
 
“Atès que la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial ha permès 
emprendre molts projectes d’intervenció integral al nostre país que 
han servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra els efectes 
de la concentració de la problemàtica social en els barris amb majors 
dèficits i millorar les condicions de vida de la seva població. 
 
Atès que en aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels 
ajuntaments que presentin projectes de rehabilitació integral de 
barris, àrees urbanes i viles, amb aportacions de la Generalitat de més 
del 50% del pressupost global de l’actuació i que cofinancen els 
ajuntaments. 
 
Atès que des de l’any 2004, s’han resolt 7 convocatòries d’ajuts 
derivades de la Llei de barris, s’han aprovat 143 barris amb projectes 
de regeneració integral en marxa i s’arriba a prop dels 1.330 MEUR 
d’inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris 
d’arreu de Catalunya. 
 
Atès que el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la 
importància d’una actuació pública integral en àrees amb necessitats 
especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, ambiental 
i de cohesió social. 
 
Atès que en els darrers anys la ciutat de Cornellà gràcies a aquesta 
Llei i a l’esforç econòmic del municipi s’han pogut desenvolupar 
projectes de millora dels barris de Sant Ildefons i Fontsanta. 
 
Atès que a la ciutat de Cornellà la millora integral d’altres barris 
només es podria entomar si existís una col·laboració 
interadministrativa com la que establia la Llei 2/2004, del 4 de juny, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial. 
 
Atès que l’article 63 de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres 
altera la Llei de barris i condiciona la convocatòria d’ajuts de la Llei de 
barris a la disponibilitat de fons. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria 
anual ni la dotació necessària durant l’any 2011. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya  el passat 14 d’abril de 2011 va 
aprovar per unanimitat la moció pel desplegament de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial per tal de garantir l’execució, la continuïtat i el 
desenvolupament de la Llei de barris. 
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Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que 
presenta el Pressupost 2012 del Govern de la Generalitat significa una 
revisió completa del programa i posa en perill les convocatòries anuals 
i la continuïtat del desplegament de la Llei de Barris de cara el futur. 
 
Atès que recentment el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 
ajuntaments que tenen en execució obres relacionades amb la Llei de 
barris, advertint que congelaria els pagaments de les partides previstes 
dins d’aquesta subvenció durant el 2012. 
 
Per tot això el Ple Municipal  
 

ACORDA 
 
Primer.- Reclamar la supressió de l’article 63 de la Llei 7/2011, de 
mesures fiscals i financeres, per tal de garantir la continuïtat de 
l’aplicació i el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial, per mitjà de convocatòries anuals per a l’any 2012 i 
successius. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 
2012 per fer la dotació necessària per a garantir plenament, tant 
l’execució dels projectes en marxa, els deutes pendents amb els 
municipis com el desenvolupament dels projectes que s’incorporin a 
partir d’una nova convocatòria. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, al Departament d’Economia i Universitats, als diferents 
grups polítics del Parlament de Catalunya.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
El que fem és una reflexió entorn a la Llei 2/2004, coneguda com la Llei 
de barris, la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial. Crec que és una Llei que va permetre 
a moltes ciutats de Catalunya i també a la nostra ciutat millorar entorns 
concrets urbanístics i socials de les viles. Per tant, crec que va ser una 
llei útil, és una llei que ajuda a entendre la necessitat d’inversió en 
aquests barris socialment  més degradats, però també urbanísticament 
més degradats -hi havia una certa coincidència històrica en això-, 
Catalunya tenia una concentració de barris urbanísticament degradats 
en situació de pobresa i desigualtat social agreujades. 
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En definitiva la moció el que fa és reconèixer aquest paper, reconèixer 
també que gràcies -en part- a aquesta Llei i sobretot a l’impuls 
complementari de l’Ajuntament, es va poder fer el Pla a Sant Ildefons i a 
Fontsanta, evidentment, i tots/es sabem que bàsicament en aquests 
moments, per desgràcia per a l’Ajuntament, fins que la Generalitat no 
acabi de complir amb els seus deutes econòmics, de moment, 
l’Ajuntament i les finances de l’Ajuntament, estan sustentant els 
pagaments de les inversions. En definitiva, el que reclamem és que, 
entenent les lògiques de govern de la Generalitat de Catalunya, que des 
d’una visió municipal localista i de barri, s’intenti tenir una nova 
convocatòria de Llei de barris ben dotada  econòmicament, que no siguin 
aquests tretze milions actuals que són per pagar quatre coses sinó que 
anem a aquesta convocatòria que permeti a les ciutats com Cornellà  
millorar el conjunt dels seus barris. 
 
Aquesta és la moció i això és el que reclamem. Creiem que és senzill i 
que, en tot cas, requereix de voluntat política de la Generalitat però crec 
que els municipis hem de reclamar que això es faci. 
        
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
  
En aquesta moció votarem en contra, ja que el que es proposa en els 
acords pensem que no és un tema de supressió d’articles o de 
modificació de pressupost sinó que és un problema –no és el cas de 
Cornellà, però d’altres ajuntaments sí que ho manifesten- de no poder 
continuar executant les obres programades. 
 
Nosaltres el que pensem és que del que es tracta és que durant el 2012, 
a més que surti una altra convocatòria, és que es pugui treballar per 
eixugar el deute pendent amb els ajuntaments que justament ve 
acumulant-se des de l’any 2009. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Per suposat que nosaltres estem a favor de la millora dels barris que 
puguin estar més degradats de la ciutat, però, tal com queda reflectit en 
l’exposició de motius de la moció, aquesta llei funciona per 
convocatòries, és a dir, si no es convoca no hi ha aportació econòmica, i 
en aquests moments semblaria lògic que la prioritat fos reduir el deute 
pendent amb els ajuntaments. Un deute que es va generar –com deia 
Mònica- des de l’any 2009 quan les quantitats justificades pels 
municipis van quedar molt per sobre dels recursos disponibles. 
 
També recordar que ha estat Iniciativa per Catalunya  qui ha format 
part d’un govern irresponsable i que ha deixat a Catalunya en la pitjor 
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situació econòmica de la seva història. El nostre posicionament serà el 
d’abstenció. 
   
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 

 
Per suposat que nosaltres donem suport a aquesta moció.  
 
La veritat és que la Llei de barris, a banda de ser remodelacions 
urbanístiques –com deia l’Arnau-, és també creació d’equipaments, 
creació de serveis i, fins i tot, de projectes socials. Per tant, considerem 
del tot convenient instar al Govern de la Generalitat que sigui 
responsable, per això, l’instem a finalitzar els acords que en el seu dia 
es van prendre i es van comprometre a Cornellà, i que són la Llei de 
barris de Sant Ildefons i la Llei de barris de Fontsanta. 
 
En el cas de Sant Ildefons –per exemple- ens ha permès realitzar tota 
una transformació integral donat que aquesta Llei ha finançat una part 
de la nova Residència Teresa Durán, l’Espai Esportiu Sant Ildefons o de 
la nova Biblioteca que es posarà en marxa. 
 
Per tant, en aquest barri en concret nosaltres, com a Ajuntament, ja hem 
pagat la nostra part i ara toca que la Generalitat compleixi els seus 
compromisos adquirits per tal de garantir el cobrament del que ens 
deuen, que a Cornellà –aproximadament- ja són 2.800.000,- euros. 
 
Donat que són lleis que reforcen i que desenvolupen la cohesió social i 
són de vital importància, per suposat, donem suport a aquesta moció 
per tal de mantenir el desplegament de la Llei de barris. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Breument, agrair el suport del Grup Socialista. Evidentment, crec que 
com a Equip de Govern us correspon recol·locar el problema més en 
detall i que és important que la ciutat sàpiga el detall del deute de la 
Generalitat amb l’Ajuntament en relació a la Llei de barris. 
 
Nosaltres volíem separar,  i per això eren dos acords en la moció, i 
reclamem més convocatòries, però també reclamem eixugar el deute, 
evidentment. 
 
Crec que la prioritat de la Generalitat hauria de ser eixugar els deutes 
amb els ajuntaments, no només de la Llei de barris sinó de les escoles 
bressol dels convenis d’atenció social, etc. Per tant, no és “el stricto 
senso” d’aquesta  moció, però, en definitiva, crec que és un dels 
principals problemes que els ajuntaments estem tenint en aquests 
moments. 
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Per tant, la reflexió va per aquí però, evidentment, també per fer una 
segona convocatòria, perquè si fos real el que avui explica el Portaveu 
del PP i  una mica “la cantarella” que el Govern Autonòmic va dient de 
què la Generalitat està absolutament en fallida i no es pot fer més del 
que es fa, doncs algú de la Generalitat hauria d’explicar per què en una 
comarca com el Baix Llobregat, les inversions de la Generalitat del 
pressupost 2012 són de 100,- euros menys per persona que a la resta 
de Catalunya. A la resta de Catalunya la mitjana és de 260,- euros 
d’inversió per persona, i a una comarca com el Baix Llobregat on 
necessitaríem moltes lleis de barri, es gasten 160,- euros per persona –
pressupost 2012, no l’anterior-. Per tant, aquí el que estem dient és: 
“escolti, la prioritat és en aquells barris que més ho necessiten”. Una 
comarca com el Baix Llobregat té molts barris i moltes zones que 
necessiten inversió, per tant, prioritzem la inversió allà on més cal. La 
que tinguem, la poca o la molta que tinguem, però prioritzem-la allà on 
és més necessària.   
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Vull fer unes consideracions i ho dic perquè cantarella del dèficit és un 
recurs que està molt bé, però ho explicaré d’una forma senzilla.  
 
És evident que no és el mateix que jo a casa meva tingui un deute, que 
amb aquest deute jo vagi a un banc i demani un finançament 
extraordinari per pagar la formació de les meves filles que per comprar-
me un “cayenne”. Durant el tripartit ningú es va comprar un “cayenne”, 
d’acord?, ningú. Es va ajudar a la formació i a la construcció d’aquest 
país. 
 
Ara estem vivint les circumstàncies econòmiques que estem vivint, i a 
l’igual que el tripartit va tenir que arrossegar el deute de l’actuació d’un 
altre govern, evident, faltava més!, doncs ara passa el mateix. El que 
passa és que les circumstàncies són diferents. I si continués governant 
el tripartit és evident que es trobarien amb moltes dificultats. També és 
evident que no es podria continuar fent les mateixes coses. 
 
Però hi ha una cosa de la que jo sí que tinc tota la seguretat. Faria la 
Llei de barris, perquè les prioritats canvien del que representen uns i 
altres, i uns -amb l’excusa- fan el que no s’atrevirien sense la gran 
excusa de la crisi econòmica. Aquest és el meu parer. 
 
I després ja parlarem del deute de la Generalitat, perquè encara que jo 
puc comprendre les dificultats que té el govern, aquest, el de Madrid, 
Europa i el món, però el que no pot ser és prendre una decisió –com ha 
passat en algunes ocasions en els últims mesos- que de la nit al dia et 
diuen: “escolti! és que no li pagarem”. 
 
Aquest no és un bon funcionament i és un mal comportament que, a 
més, genera desconfiança, i això ho hem de tenir clar.  
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Per tant, el dèficit més val aclarir per què és, ni és bo és dolent. Si és per 
finançar la formació de les meves filles, crec que és molt bo, i 
evidentment si és per comprar un “cayenne”, crec que és una perversió, 
i ho dic per aclarir ja d’una vegada la cantarella. 
 
  
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 

 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyora Mònica Badia i Cortada. 

 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  

 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
  
 
 
 
 
4.- Precs i preguntes. 
 

Precs i preguntes. 
 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
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Partint de la base que el nostre Grup valora molt positivament les 
activitats que es fan durant el dies de Nadal en aquesta ciutat  -des de 
ja fa molts anys- cal dir que aquest any hem rebut diferents comentaris 
negatius i preguntes de ciutadans/es d’aquesta ciutat. Valorant l’esforç 
i les respostes que ens van donar en la Comissió Informativa i entenent 
els motius i les coses que es van explicar, pregaríem que des del Consell 
de Cultura s’iniciés un procés per tal de reflexionar i trobar possibles 
millores en aquests esdeveniments.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Entenc que és un prec, no? 
 
El PP ha presentat dues preguntes per escrit les quals també han estat 
contestades per escrit. 
 
La primera pregunta diu el següent: 
 
Tenint en compte que, segons estableix l’Art. 139 del Reglament Orgànic 
Municipal d’aquest Ajuntament, “les Comissions Informatives de 
caràcter permanent, celebraran les seves sessions ordinàries amb 
caràcter mensual, en els dies i hores que estableixi el seu President o 
Presidenta”.  
 
Tenint en compte que l’article  5 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials 
de Catalunya (Principis rectors del sistema públic dels serveis socials) 
assenyala en el seu apartat a) que  “els poders públics han de garantir 
a totes les persones el dret d’accés als serveis socials i el seu ús efectiu 
en condicions d’ igualtat, equitat i justícia redistributiva”.  
 
Tenint en compte que en el mateix article apartat e) de Participació cívica 
assenyala que: “el funcionament dels serveis socials ha d’incorporar la 
participació de la ciutadania en la programació, l’avaluació i el control. 
També s’ha ha de garantir la participació dels usuaris en el seguiment i 
avaluació de la gestió dels serveis”. 
 
Tenint en compte que, donada l’actual situació de crisi, els ciutadans/es 
de Cornellà cada vegada necessiten més de l’atenció dels serveis 
socials que ha de prestar aquest Ajuntament. 
 
Tenint en compte que la Comissió Informativa de Serveis Socials  no se 
celebra des del mes de novembre, per la qual cosa ja són dos els  mesos 
en els que aquest Grup no rep informació dels assumptes que deurien 
ocupar a aquesta Comissió. 
 
Sol·licitem se’ns doni una explicació per escrit que aclareixi el per què la 
Presidenta d’aquesta Comissió, Senyora Montserrat Pérez, ha pres la 
decisió de no convocar mensualment, tal com estableix el ROM, la 
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Comissió Informativa de caràcter permanent corresponent als Serveis 
Socials. 
 
La segona pregunta diu el següent  
 
1.- Que se’ns faciliti el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Cornellà i 
la Associació Esportiva Sandor per al foment del Pla Educatiu de 
l’Entorn. 
 
2.- Així mateix sol·licitem se’ns faciliti el plec de condicions, o bé se’ns  
informi del criteri seguit pel equip de Govern per a l’elecció d’aquesta 
Associació per realitzar l’esmentada activitat, els seus estatuts, la 
memòria o el programa presentat per al seu posterior desenvolupament 
en les escoles i si se ha realitzat algun tipus de concurs o selecció entre 
les diferents entitats de la ciutat. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores, de la qual s’estén la present 
acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 

 


