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ACTA PLE NÚM. 2/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 23 DE 
FEBRER DE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 23 DE FEBRER DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
23 de febrer 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 
Sr.  Jordi Rosell i Segura  
 
 
Secretària General 
 

Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor 
 
Sr.  Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
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. 1/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 de gener d’enguany. 

Aprovació acta 1/12. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UANIMITAT  
 
 
 
2.- Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació 
s’indica. 

Donar compte decret 
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Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
 
Decret núm. 487/12 de data 10 de febrer.   
 
“Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball de Tècnic/a 
Auxiliar de Informàtica vacant a l’organització municipal, per poder 
garantir el correcte desenvolupament de totes les tasques a portar a 
terme. 
 
Atès que no hi ha llista d’ordre de preferència del lloc de treball que és 
precís cobrir, es fa del tot necessari recórrer a persones que hagin 
prestat serveis a la Corporació amb anterioritat. 
 
Atès que el senyor José Moya Ibáñez 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 
Auxiliar Administratiu al Departament de Informàtica producte 
d’anteriors relacions laborals, a plena satisfacció d’aquesta Corporació. 
 
Atès que el senyor José Moya Ibáñez ha mostrat disponibilitat per 
acceptar l’oferta de interinitat. 
 
Atès que el senyor José Moya Ibáñez té els coneixements i les aptituds 
necessàries per la realització de tasques d’Auxiliar Tècnic/a de 
Informàtica. 
 
Atès que existeix consignació suficient a nivell de vinculació de les 
partides 0780920B01200800, 0780920B01210000, 
0780920B01210100, i 0780920B01500000, i 0780920B01600000. 
 
Atès que aquest nomenament compleix amb el que s’estableix al Reial 
Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic. 
 
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 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per cobrir un lloc de treball vacant 
d’Auxiliar Tècnic/a de Informàtica a l’organització municipal. 
 
Segon.- Nomenar funcionari interí el senyor José Moya Ibañez, en 
qualitat d’Auxiliar Tècnic de Informàtica, enquadrat en l’Escala 
d’Administració General, classificat en el grup C1, amb efectes 18 de 
gener de 2012 i  fins la provisió reglamentària de la plaça vacant, i 
mentre romangui en aquesta situació administrativa o es pugui 
revocar la designació per qualsevol altre supòsit recollit en l'article 7è 
del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, o per 
incompliment sobrevingut dels requisits essencials pel seu 
nomenament establerts a l’article 71è del mateix Reglament i 
específicament el que fa referència a la inhabilitació per sentència 
ferma a l’exercici de les funciones públiques. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball d’Auxiliar 
Tècnic de Informàtica, 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. 
 
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.- Comunicar la present resolució a l’interessat, al seu Cap, a 
la Junta de Personal i al Departament de Personal als efectes adients.  
 
Sisè.- 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.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 18 de gener 
de 2012 en aplicació de l’article 57.3  de la Llei 30/92.” 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
3.- Ratificar el decret de l’Alcaldia que a continuació s’indica. 

Ratificar decret 
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Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
Decret núm. 391/12 de data 2 de febrer. 
 
“Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decrets números 8158/2011, de 18 de novembre i 
9551/2011, de 27 de desembre, 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 26 de gener, i atenent a la petició del Secretariat 
Nacional de Catalunya de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, 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  del Secretariat Nacional de Catalunya de 

la Unió General de Treballadors de Catalunya en el Ple d’aquest 
Consell, com a Vocals, titular i suplent respectivament, a les 
persones que a continuació s’assenyalen: 

 
 Titular:  senyora Consuelo Rubio Venica 
 Substituta:  senyora Pilar Pozo Lorenzo 
 
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.” 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 



 6

 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
4.- Modificar el punt cinquè de la part dispositiva de l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2010, d’inici de la 
venda directa a Endesa Dictribución Eléctrica, S.L.U., d’una finca 
municipal ubicada a la cantonada del carrer Progrés amb la 
carretera del Mig. 

Modificar punt cinquè  
acord JGL, d’inici de la 
venda directa a Endesa  
una finca municipal  
ubicada a la cantonada  
carrer Progrés-Ctra.Mig. 

DICTAMEN 
 
 “Vistos els acords adoptats per la Junta de Govern Local en data 17 
de gener de 2010 i pel Ple de la corporació en dates 27 de gener de 
2011 i 28 de juliol de 2011, que van aprovar l’expedient de venda 
directa a favor d’Endesa Distribución Elèctrica, SLU de la finca, de 
propietat municipal, de superfície 3.040m2, situada a la cantonada 
del carrer Progrés amb la Ctra. del Mig, carrer de nova creació i 
Avinguda Maresme, per a la construcció d’una subestació elèctrica.  
 
 Atès que l’acord cinquè adoptat per la Junta de Govern Local 
celebrada el 17 de gener de 2010 contemplava com a condició prèvia 
a la formalització de l’escriptura notarial de la referida venda, el 
desallotjament per part de l’Ajuntament de la deixalleria instal·lada 
en la finca a transmetre. 
 
 Vist que per acord del Ple de data 27 de gener de 2011 es va procedir 
a la venda directa a d’Endesa Distribución Elèctrica, SLU de 
l’esmentada finca, en subjecció a les condicions aprovades 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 
2010. 
 
Vist que l’esmentat terreny encara està ocupat per la deixalleria i que 
per raons de seguretat jurídica no és convenient demorar-ne 
l’atorgament de l’escriptura pública. 
 
Vista la proposta del Departament d’Acció Territorial i Habitatge de 
modificació d’aquesta condició prèvia en el sentit d’eliminar-la i 
introduir una de nova. 
 
Vistos els informes emesos al respecte, per la Cap de Patrimoni i per la 
Secretària General. 
 
Atès que l’adopció del present acord és competència del Ple per 
requerir la seva aprovació a quòrum de majoria absoluta de 
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conformitat als articles 43 i 40.1.c) del Decret 336/1998, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, així com els articles 22.4 i 22.2.p) de la Llei 7/1985 de 2 d’ 
abril reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, el President de la 
Comissió d’Economia i Interior, proposa l’adopció del següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Modificar el punt cinquè de l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 17 de febrer de 2010, condició ratificada per l’acord del 
Ple del data 27 de gener de 2011, que deia “Com a condició prèvia a la 
formalització en escriptura notarial de la venda l’Ajuntament haurà 
d’haver deixat totalment lliure la finca, concretament pel que respecta 
a la deixalleria.” i substituir-lo per la següent condició, amb el següent 
redactat: 
 

“Endesa Distribución Eléctrica, SLU comunicarà formalment a 
l’Ajuntament, amb un any d’antelació, la data prevista per a 
iniciar les obres de construcció de la subestació a la parcel·la 
objecte de transmissió, requerint-lo alhora per tal que en els tres 
mesos següents deixi la finca totalment lliure i a disposició 
d’Endesa Distribución Eléctrica SLU, concretament pel que fa a 
la deixalleria instal·lada que podrà romandre a la finca com a 
màxim, fins a les hores, a títol de precari. Durant el termini que 
la deixalleria romangui a la parcel·la, l’Ajuntament continuarà 
essent responsable de qualsevol dany, perjudici i/o irregularitat 
que se’n pogués derivar de la mateixa, amb total indemnitat per 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU. 
 
Convenen les parts que, des de l’atorgament de l’escriptura 
pública, no s’autoritzarà cap nova ocupació, malgrat no s’iniciïn 
en el termini les obres previstes, i allò sense perjudici del dret 
que assisteix a l’Ajuntament per a exigir el compliment del 
contracte o a les parts per pactar noves condicions. 
 
De la mateixa manera, la manca de desallotjament per part de 
l’Ajuntament en els terminis previstos autoritzarà a Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU a iniciar les accions que legalment li 
corresponguin per a recuperar la possessió del bé”. 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Acció Territorial 
i Habitatge, a l’empresa Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., a 
l’Institut Català d’Energia, així com al Departament d’Espai Públic, al 
Departament de Medi Ambient, al Departament de Contractació 
General (a efectes de les assegurances) i a la Intervenció Municipal. 
 
Tercer.- Anotar en el llibre de l’Inventari dels Béns i Drets de 
l’Ajuntament  el dret d’ocupació a precari sobre l’esmentada finca de 
3.040 m2  situada a la cantonada del carrer Progrés amb la Ctra. del 
Mig, carrer de nova creació i Avinguda Maresme, amb efectes a partir 
de la signatura de l’escriptura notarial.” 
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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 
 
Com sabeu, el punt Cinquè d’aquest acord diu que, com a condició 
prèvia a la formalització de l’escriptura notarial de la venda, aquest 
Ajuntament haurà de deixar totalment lliure la finca, concretament pel 
que fa a la deixalleria. 
 
Aquesta clàusula és la que canvia i es modifica en el sentit de deixar-la 
de la següent manera: 
 
“Endesa haurà de comunicar formalment a l’Ajuntament amb un any 
d’antelació la data prevista per iniciar les obres de construcció de la 
subestació en la parcel·la objecte  de transmissió, requerint-lo alhora per 
tal que en els tres mesos següents deixi la finca totalment lliure i a 
disposició d’Endesa”. 
 
Això es fa perquè amb aquest canvi es pot escripturar notarialment 
aquesta venda i no depèn de quan ens comuniquin que es faran 
aquestes obres. Per tant, no haurem de treure la deixalleria que suposa 
un cost important ara mateix per a aquest Ajuntament, fins que no ens 
comuniquin que es farà aquesta subestació. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Si bé estem d’acord amb que la revisió de la clàusula pot ser beneficiosa 
per a la ciutat, nosaltres votarem en contra, perquè estem en contra de 
la instal·lació de la subestació.   
 
 
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.  
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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.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
5.- Ampliar la delegació a la Diputació de Barcelona en les 
competències de gestió i recaptació en voluntària, de la Taxa 
relativa a la tinença d’animals de companyia i de la Taxa per la 
prestació dels serveis i utilització d’instal·lacions 
municipals,“horts familiars urbans”. 

Ampliar delegació a la  
Diputació de Barcelona  
en competències de gestió  
i recaptació en voluntària, 
de Taxa relativa a tinen- 
ça d’animals companyia i 
Taxa prestació serveis i  
utilització instal·lacions  
“horts familiars urbans”. 

DICTAMEN 
 
“Vistos els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de 
febrer de 1991, de data 30 de setembre de 2004 i 25 de maig de 2006, 
referent a la delegació da la Diputació de Barcelona facultats de gestió 
i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic local de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
Vist el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, que atribueix als 
municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi 
correspon. 

 
Tenint en compte l’interès que representa per a aquesta Corporació la 
gestió i la realització adequada de les funcions atribuïdes, i 
considerant, conforme a dret, procedir a la delegació d’aquestes a 
l’empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 
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reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 4 de març, article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local i l’article 8 del Reglament 
General de Recaptació aprovat per R. D. 939/2005 de 29 de juliol. 

 
Atès que l’Organisme de Gestió Tributaria, ha comunicat per carta 
registrada aquesta Tresoreria el dia 26-01-12 que el càrrec en 
voluntària de l’any 2011, ha sigut de 4.184.770,57 euros i això 
comporta que el tipus de la Taxa en voluntària per l’any 2012 que 
haurà de pagar l’Ajuntament passi del 2% al 3% al no ser superior 
aquets càrrec a 4.200.000,00 euros, quantitat fixada a l’article 4 
apartat A punt 1.1 de la Taxa de recaptació voluntària de padrons i 
liquidacions de l’Ordenança Fiscal de la Diputació. 

 
Atès que l’aplicació del 3% del cost suposa un increment del cost de la 
recaptació de 41.847,71 euros, per l’any 2012. 

 
Aquesta Tresoreria proposa ampliar la delegació a l’Organisme de 
Gestió Tributaria el cobrament en voluntària de la Taxa relativa a la 
Tinença d’animals de companya i qualsevulla altres de naturalesa 
similar a lo referent a la Tinença d’animals de companya i la Taxa per 
la prestació de Serveis i utilització d’instal·lacions municipals en lo 
referent a Horts familiars Urbans: l’import dels càrrecs per l’any 2011 
ha estat de 21.079,55 euros, el cost del 2% sobre l’import cobrat 
d’aquestes taxes (14.547,25 euros) seria de 290,95 euros. El que 
comporta que el càrrec total en voluntària inclòs lo ja delegat 
superaria el 4.200.000,00 euros, establers per la Diputació, per poder 
aplicar el 2%.   

 
Per tot això, el President de la Comissió informativa d’Economia i 
Interior, vistos els informes del Tresorer i l’Interventor, proposa al Ple 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Delegar a la Diputació de Barcelona, per a la seva realització 
a través de l’Ens instrumental constituït a aquets efecte i denominat 
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a 
l’empara del que preveu l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, les facultats de gestió i recaptació en voluntària de la Taxa 
relativa a la Tinença d’animals de companya i qualsevulla altres de 
naturalesa similar a lo referent a la Tinença d’animals de companya i 
la Taxa per la prestació de Serveis i utilització d’instal·lacions 
municipals en lo referent a Horst familiars Urbans:  
 
a) Realització de les liquidacions per determinar els deutes tributaris 
b) Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
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c) Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions 
individuals en les liquidacions per ingrés directe. 

d) Dictar la provisió de constrenyiment. 
e) Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
f) Liquidació d’interessos de demora. 
g) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
h) Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
i) Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
A més a més de les que ja té delegades en període executiu. 
 
Segon.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, 
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
Tercer.- La delegació conferida de l’exercici de les competències 
descrites en l’apartat primer es regeix per les següents regles: 
 
Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer té caràcter 
general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s’entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d’un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de 
pagament voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament 
general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera.-  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
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inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques 
de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d’atendre per portar 
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’Ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 

cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i 
les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període 
quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder 
registrar les operacions resultants en la forma imposada per la 
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari 
fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus 
d'interès establert a la normativa vigent.  

 
Regla sisena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé 
complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament 
de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions 
que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla setena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
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assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que 

pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la 
recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i 

rendir el compte anual,  justificat per la relació de deutors 
classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que 
resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla octava.-  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió 
del servei.  

 
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 

Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.  
 
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 

competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    

 
Regla novena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
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Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració 
electrònica i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària 
podrà procedir a la substitució de documents originals en suports 
físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i 
signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per 
l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla desena.- Són causes d’extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-

pròrroga tàcita, d’acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L’incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord 

quart. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 
Quart.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de 
Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació 
de la delegació conferida. Un cop acceptades les delegacions la 
Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la 
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Com sabeu, aquest Ajuntament té cedida la gestió i recaptació de 
l’impost de vehicles a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona. 
 
El càrrec en voluntària d’aquest tribut ha estat al 2011 de 4.184.000,- 
euros i això fa que al no superar els 4.200.000,- euros, la taxa que ha 
de pagar l’Ajuntament per aquesta gestió, passi del 2% al 3%. 
 
El que proposem en aquest cas és ampliar la delegació que té aquest 
Ajuntament en l’Organisme de la Diputació de Barcelona en el sentit de 
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cedir el cobrament en voluntària de la taxa relativa a la tinença 
d’animals de companyia i la taxa referent a la utilització d’horts urbans. 
 
Amb aquesta quantitat que són aproximadament en padró uns 21.000,- 
euros se superen els 4.200.000,- euros i, per tant, no s’aplicaria el 3% 
de taxa sinó el 2%, amb la qual cosa hi haurà un estalvi per a aquest 
Ajuntament de 42.000,- euros. 
 
 
 
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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
6.- Aprovar inicialment la supressió del Registre Municipal 
d’Unions Civils i la derogació de la normativa reguladora del 
mateix. 

Aprovar inicialment la  
supressió Registre Muni- 
cipal d’Unions Civils i  
derogació normativa  
reguladora. 

DICTAMEN 
 
“Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
en sessió de 28 d’abril de 1994 s’aprovà la creació del Registre 
Municipal d’Unions Civils i les seves normes reguladores, tractant-se 
d’un registre administratiu i tenint per objecte l’accés al mateix de les 
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unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones, 
del mateix o diferent sexe. 
 
Atès que superada ja l’etapa de buit legal existent en el moment de la 
seva creació, en contenir la legislació catalana actualment vigent una 
regulació expressa d’aquesta problemàtica a la Llei 25/2010, del 29 de 
juliol, del Llibre Segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família i no contemplar la existència d’aquests tipus de registres 
municipals, ja no existeixen raons pel manteniment d’aquest Registre.  

 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de l’Àrea d’Economia i 
Interior, vist l’Informe d’Assessoria Jurídica núm. 4/2012, de data 3 
de febrer de 2012, i en conformitat amb el que disposen els articles 
178 i concordants del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i per 
l’article 163 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar inicialment la supressió del Registre Municipal 
d’Unions Civils, el qual només romandrà, únicament, actiu per 
tramitar sol·licituds de certificats de l’històric obrant en el registre i 
per tramitar la baixa de les unions civils inscrites a instància de 
qualsevol dels membres de la parella. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la derogació de la Normativa reguladora 
del Registre Municipal d’Unions Civils. 
 
Tercer.- Sotmetre aquests acords al tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies a efectes de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent 
Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major difusió de la 
Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el 
qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriments 
s'entendrà aprovada definitivament la derogació de la normativa 
reguladora del Registre Municipal d’Unions Civils i la supressió del 
propi Registre Municipal d’Unions Civils sense necessitat de nou 
acord. 

 
Quart.- Aprovada definitivament la supressió del Registre Municipal 
d’Unions Civils i la derogació de la seva Normativa reguladora, es 
publicarà íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, 
entrant en vigència un cop transcorreguts QUINZE dies a partir de la 
seva total publicació. 

 



 

 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 17

Així mateix, tant en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, com en el 
Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació Municipal, 
s’inserirà el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí 
Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text del 
ROM. 

 
Tan aviat entri en vigor aquesta modificació del Reglament esmentat, 
s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en l’Intranet municipal 
i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta 
pels diferents Departaments municipals i per tota la ciutadania. 

 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Al Ple d’abril de 1994 es va aprovar la creació d’aquest Registre 
Municipal i les Normes reguladores, i aquest Registre s’ha mantingut 
fins ara. 
 
Aquesta situació es va produir en el seu momen, atès que no hi havia 
cap instrument que registrés administrativament les unions no-
matrimonials de convivència estable entre dues persones, del mateix o 
de diferent sexe. 
 
Això, ara mateix s’ha canviat, ja que s’ha superat aquest buit legal en 
funció de normatives que han estat aprovades posteriorment –de fet, en 
el 2010 i en el 2005-. Per tant, el que proposem és suprimir aquest 
Registre que ha de romandre actiu únicament per tramitar les 
sol·licituds de certificats de l’històric, és a dir, de tot el que hi hagut des 
de l’any 1994 fins ara, i per a tramitar les baixes a instància de 
qualsevol dels membres de la parella. És a dir, no té raó de ser aquest 
Registre perquè hi ha una Normativa que ja regula tot això.   
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Per manifestar la nostra posició inicialment d’abstenció en relació amb 
aquest punt.  
 
Ja ho vaig plantejar en la Comissió Informativa. Hem rebut diferents 
comunicats, tant del Col·legi d’Advocats com de col·lectius en defensa 
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dels drets dels immigrants o col·lectius en defensa de les llibertats 
sexuals, i en aquests comunicats -que els diferents ajuntaments que 
han anat fent això han anat rebent- semblava que podia haver una 
certa vulneració dels drets de les parelles en aquests casos i, per tant, 
inicialment per a nosaltres no justifica del tot la supressió d’aquest 
registre. 
 
Per tant, creiem que tampoc el volum de feina és tant elevat i el que sí 
que podem tenir és una pèrdua de drets d’algun ciutadà de la ciutat, 
cosa que no voldríem que passés. Per tant, inicialment ens abstenim 
amb la possibilitat de presentar alguna al·legació o de fer un vot 
favorable al final del procés. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Nosaltres votarem a favor i, a més, estic d’acord amb el que ha dit 
l’Arnau, sobre que pel treball que es fa, que és molt poc, o sigui res,  
entenem que s’ha de suprimir precisament per això. Com sigui que ara 
realment no se necessita registrar i inclús considero –no sé què ha dit el 
Col·legi d’Advocats- que en el seu dia, a l’any 1994 tenia més una 
expressió política o propagandística que realment una defensa dels 
drets d’algú. 
 
Qualsevol part de la jurisprudència o de la forma d’entendre el Codi 
Civil de Catalunya regula els drets de les parelles des de fa molt temps. 
És més, per molt que un Ajuntament tingui aquest Registre, si Hisenda, 
o Codi Civil de Catalunya o Codi Civil espanyol en temes de 
successions, no regulés realment les parelles de fet, de res serviria dir 
que eres parella de fet, i res té a veure amb el tipus de sexe que sigui.  
   
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És cert que el Col·legi d’Advocats sí que ha presentat una documentació 
que diu que vulnera algunes normatives, però també és cert que tant 
l’Ajuntament de Barcelona i també és posició política d’aquest 
Ajuntament, el que es creu és que el Registre és de naturalesa 
administrativa i la seva inscripció no és obligatòria, així que no té 
efectes en el tràfic jurídic civil -això per un costat-. 
 
Per l’altre, seva creació s’incardina dins de la potestat d’auto 
organització dels municipis, per tant, com que és potestat, nosaltres 
podem decidir si el tenim o no el tenim. 
 
Després, que no té els requisits necessaris per equiparar-se als registres 
a que fa referència l’actual normativa d’estrangeria -això tenint en 
compte el que ha explicat l’Arnau-.  
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Nosaltres estem d’acord amb aquests tres punts, jurídicament, tal com 
va fer l’Ajuntament de Barcelona i els Serveis Jurídics d’aquest 
Ajuntament també pensen això. Per tant, això ens fa que portem aquest 
punt de supressió, ja que de moment ho tenim clar.   
   
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Abstenció: 
 
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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
7.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del Pla General 
Metropolità de 1976 a l’àmbit discontinu format pel bloc de 
l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 de Millás. 

Aprovar inicialment Modi- 
ficació PGM-1976 a l’àmbit  
discontinu format pel bloc  
d’antic Cinema Pisa i el  
bloc B2 de Millás. 
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DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’àmbit discontinu 
format pel bloc de l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 de Millás, al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre 
de 2011,  mitjançant el qual s’acordà sotmetre a informació pública 
per període d’un mes el projecte de Modificació abans esmentat, i que 
va ser publicat mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província en data 2 de gener de 2012, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del 22 de desembre de 2011, a la web municipal des del 
dia 20 de desembre de 2011 al 20 de gener de 2012 i al Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament des del 21 de desembre de 2011 al 21 de 
gener de 2012, així com la notificació efectuada als Ajuntaments del 
Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat. 
 
Durant aquest període, que va transcórrer entre el 20 de desembre de 
2011 i 2 de febrer de 2012, tal i com resulta de l’informe emès per la 
Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient, s’ha 
presentat només un escrit d’al·legacions formulat pel senyor Domingo 
Triay, Arquitecte de NAXAL ARQUITECTURA, que va tenir entrada en 
data 29 de desembre de 2011 (RGE 36579). 
 
Vist, en relació a l’esmentada al·legació, i a l’objecte, contingut i 
viabilitat de la modificació proposada, redactada per l’arquitecte 
Ricard Casademont, gerent de planificació i gestió urbanística de la 
societat municipal PROCORNELLA, l’informe de la Directora d’Acció 
Territorial i Habitatge de data 3 de febrer de 2012, en sentit favorable i 
obrant a l’expedient, que es transcriu en la seva part necessària:  
 

“(...)Durant el període d’informació pública, s’ha rebut un escrit 
d’al·legacions de l’arquitecte Domingo Triay, en qualitat de tècnic 
redactor del projecte d’habitatges de la parcel·la propietat de 
Promocions Habitat, SA: Bloc B1 (contigu al bloc B2 ) , per la que 
demana: que, per tal de garantir una façana ordenada, dels dos 
blocs d’habitatge, al front del Parc de Can Mercader, i resoldre, a 
més, l’encaix de l’edificabilitat donada pel planejament al Bloc 
B1, la modificació en tràmit, incorpori  la definició geomètrica de  
la citada parcel·la: número de plantes, necessàries, per 
consolidar el sostre assignat pel planejament, i alçada coherent 
amb les determinacions del Decret d’habitabilitat vigent, 
establiment d’una normativa que permeti la implantació de vols a 
les façanes , i ampliació de l’ocupació perquè els elements de 
comunicació vertical puguin situar-se en la part posterior de 
l’edificació. D’acord a l’informe del tècnic redactor de l’expedient 
de Modificació, incorporat a la Memòria de l’expedient com 
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Antecedents, es pren en consideració la citada al·legació, ja que 
implica mantenir els criteris estètics ( tractament global de la 
façana de l’avinguda del Parc de Can Mercader ), dels dos blocs,  
donats pel Pla parcial Millàs i essencial per a garantir l’ordenació 
d’aquesta part de la ciutat, i a més evita una posterior tramitació 
d’un Pla de Millora, per l’ordenació de l’edificació del Bloc B1, en 
concordança a l’establer per la Modificació del PGM per al Bloc 2.   
  
Com a resultat de l’al·legació anterior, i d’un estudi més acurat 
de l’expedient de modificació del PGM -76, s’introdueix a 
l’expedient, exposat a informació pública, una sèrie de 
modificacions: a) s’ incorpora l’ordenació volumètrica del Bloc B1 
(una planta més, que permet esgotar el sostre màxim). b) es 
defineixen els paràmetres que donen una imatge similar als dos 
blocs (vol màxim de l’edificació, que permet un vol, màxim d’1,5 
m, amb elements oberts, semitancats o tancats; tot mantenint la 
profunditat edificable del PPU vigent, s’admet que els elements de 
comunicació vertical puguin situar-se totalment o parcialment 
entre la profunditat i el límit de la parcel·la; es possibilita la 
construcció de porxos, que no seran computables a efectes 
d’edificabilitat sempre i quan siguin a tot el llarg de la façana del 
bloc; i es reajusta l’alçada total de l’edificació perquè les 
edificacions puguin a complir les determinacions sobre el Decret 
d’Habitabilitat vigent); c) s’incorpora, normativament, l’establer 
pel Pla especial urbanístic del subsòl, en tràmit, en relació a les 
reserves d’aparcament pels habitatges de protecció pública del 
cinema Pisa: s’estarà a l’establer en els articles 298 i 299 de les 
NNUU del PGM-76; i d’acord a l’article 19 del PGM vigent a 
l’àmbit del cinema Pisa, s’admet la compatibilitat de l´’us 
d’aparcament al subsòl de la zona verda, que es podrà vincular a 
l’aparcament veí (edifici d’habitatges) a fi de facilitat l’accés i la 
funcionalitat de l’espai destinat a aquest fi, establint com a 
sistema de gestió la concessió administrativa. 
 
L’objecte de l’expedient de modificació, en tràmit, es per un 
costat,  resituar els 900 m2 de sostre sobrer de l’alternativa A de 
la modificació del PGM-76 a les illes Bagaria i Alstom, en un altre 
indret del municipi  i per altre ordenar volumètricament el front 
de l’avinguda del Parc de Can Mercader, en coherència amb les 
previsions del planejament de l’entorn, a més d’establir el 
paràmetres urbanístics de la zonificació, a més de la regulació de 
la subsòl de la zona 6b a  l’àmbit del cinema Pisa..  Així, la 
proposta de Modificació, proposa en desenvolupament del 
planejament vigent la transferència  dels 900 m2 sobrers  de 
l’alternativa A de l’àmbit del cine Pisa al bloc B2 de Millàs, i 
l’ordenació volumètrica del blocs B1 i B2. Es a dir, la proposta 
assigna l’alternativa A, per desenvolupar la UE  Cinema Pisa, tal i 
com està concretada al planejament vigent a l’àmbit (article 16 de 
la Normativa de la Modificació del PGM-76 a les illes Bagaria i 
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Alstom), i situa els 900 m2 el bloc B2 del PPU Millàs (ja 
desenvolupat, i per tant en condició de sòl urbà consolidat), 
definint el nous volums edificatòries (alternativa A de l’àmbit 
cinema Pisa i bloc B2 del sector Millàs), i concretant en els dos 
casos la distribució del sostre en funció del règim dels habitatges, 
a més de l’ordenació volumètrica de les edificacions de l’avinguda 
de Can Mercader. 
 
Es tracta d’una modificació, que no modifica el sostre total del 
planejament, tant sòls realitza un traspàs d’edificabilitat entre 
sòls de la mateixa propietat (bloc Pisa i B2), en desenvolupament 
de les determinacions del planejament vigent (mantenint el  
sostre d’equipaments a cedir a l’ajuntament en el PAU 2 cinema 
Pisa) i incorpora determinacions d’un Pla de Millora per 
l’ordenació volumètrica de l’edificació en el bloc B1, regulant a 
més el subsòl de la zona verda. Es una modificació en sòl urbà 
consolidat, que no es troba en cap de les situacions enumerades 
a l’article 96 apartats b i c, del TRLUC, i per tant no es d’aplicació 
l’establer als articles 98, 99 i 100, del citat text refós (...).” 

 
Vist l’informe de l’assessora jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 8 de febrer de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei d’Urbanisme i l’article 172.14 del Reglament Orgànic Municipal en 
relació al 55.1 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya; en 
quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i, en relació a les 
competències per a l’adopció d’aquest acord, l’article 52.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 114.3 en relació a 
l’adopció pel Ple d’acords que requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política  
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 a 
l’àmbit discontinu format pel bloc de l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 
de Millás, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa 
pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant la 
inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
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premsa periòdica de més divulgació del municipi, en la web municipal 
i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, per període d’un mes, que 
caldrà ampliar en un altre mes en cas de coincidència total o parcial 
amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les persones 
interessades amb citació personal. La documentació integrant de 
l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres 
laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Acció 
Territorial i Habitatge de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al 
carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la Rectoria) 08940 – Cornellà de 
Llobregat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a PROCORNELLA, al senyor Ricard 
Casademont i Altimira, a la mercantil Promociones Habitat, SA., al 
senyor Domingo Triay com a Arquitecte de NAXAL ARQUITECTURA, i 
als Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de 
Sant Boi de Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Com ja vaig explicar quan es van aprovar el criteris previs, bàsicament 
és que a la zona del Cinema Pisa sobren 900 metres quadrats, i el que 
fem en aquesta modificació és portar-lo a la parcel·la B2, que té espai 
per poder posar els 900 metres que sobren en l’edificació de la zona del 
Cinema Pisa.  
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Per coherència amb votacions anteriors en aquest Ple, nosaltres ja vam 
manifestar la nostra abstenció pel que fa al sector Millás, pel tema de 
l’existència d’unes indústries, perquè sabem que la construcció de 
vivendes  al costat d’indústries, a la llarga, el que acaba portant són 
problemes pels veïns i acaba  intercedint l’Ajuntament.  
 
Per tant, nosaltres no acabem de veure que aquestes vivendes estiguin 
aquí. A més a més, el que no entenem és que aquesta modificació el que 
implica és un increment del sostre, un increment en alçada d’1,5 que 
passen a ser planta baixa, més 7,5 que nosaltres considerem que és 
l’alçada bastant elevada per tractar-se de la carretera de l’Hospitalet. I 
per coherència amb votacions anteriors, nosaltres ens abstindrem.   
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VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat 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.   
 

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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i 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. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
CIUTADANIA 
 
8.- Donar conformitat a la modificació, per error de transcripció, 
del nom de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanes, pel 
d’“Escola Municipal de Música Roser Cabanas”.  

Donar conformitat a modi- 
ficació, error transcripció, 
del nom de l’Escola Muni- 
cipal Música Roser Cabanes,  
pel d’“Escola Municipal de  
Música Roser Cabanas”. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’informe emès per la Direcció de l’Escola Municipal de Música 
d’aquest Ajuntament, de data 26 de gener de 2012, en el que es diu 
que,  
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“Referent a la proposta de canvi de denominació de l’Escola 
Municipal de Música sota el nom de “Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas” es va redactar un informe per part del Director i 
la Secretària de l’escola on apareixia un error de transcripció: 
“Cabanes”  en lloc del cognom correcte “Cabanas”.  

 
Atès que, en data 26 de gener de 2012, el Ple municipal va donar 
conformitat a la proposta de canvi de denominació de l’Escola 
Municipal de Música, pel d’Escola Municipal de Música Roser 
Cabanes. 
 
Atès els informes favorables del Director d’Educació i la Cap 
Administrativa de Polítiques de Ciutadania respecte a la modificació de 
l’error detectat en el cognom, on diu Cabanes, ha de dir “Cabanas”. 
 
Per tot això, la Presidenta-delegada de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar conformitat a la modificació, per error de transcripció, 
del nom de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanes, pel de 
“Escola Municipal de Música Roser Cabanas”. 
 
Segon.- Comunicar i donar trasllat al Centre pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.-  Comunicar i donar trasllat al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorial Baix Llobregat–
Anoia. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Com ja s’indica, és donar la conformitat a la modificació per error de 
transcripció del nom de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, 
que es va escriure amb “e” ja que a totes les dades que teníem era amb 
“e”, i la seva família ens van dir que era amb “a”. I aleshores tota la 
retolació que estem preparant es farà correctament. 
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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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
9.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona i a la Unió Europea, les liquidacions dels deutes 
contrets amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

Reclamar a Generalitat, 
Diputació i Unió Europea, 
les liquidacions deutes  
amb l’Ajuntament. 

MOCIÓ 
 
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més 
que preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el 
municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les 
administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara 
més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a 
les necessitats dels seus veïns i veïnes. Això s’agreuja si es té en 
compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals hem de 
fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a 
obligacions per a les quals no tenim competència atribuïda legalment , 
i per tant, tampoc comptem amb recursos assignats. 
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A més d’aquests fets, en els darrers mesos s’han sumat altres factors. 
Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que la 
Generalitat ha fet per al manteniment de diversos serveis. Decisions 
que, indubtablement, afecten de ple a l’Ajuntament de Cornellà que ha 
d’afrontar, amb els seus propis recursos per responsabilitat, la 
situació creada arran d’aquestes decisions. Estem parlant de la 
reducció sobrevinguda i sense cap coneixement amb antelació de les 
aportacions acordades entre Generalitat i Ajuntaments per a les places 
d’escoles bressol i de música, de Plans Educatius d’Entorn, del Servei 
d’Atenció Precoç, de beques, del deute del PUOSC, de problemes de 
finançament dels  serveis socials, de les Lleis de Barris de Sant 
Ildefons i Fontsanta. 
 
A més de tot això, el panorama s’agreuja més quan no s’ha definit 
encara quan es faran els ingressos corresponents dels compromisos 
pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que  l’ 
Ajuntament ja ha avançat.   
 
Malgrat que les finances municipals estant sanejades, aquest conjunt 
de factors  afecten seriosament el nostre futur, donat que actualment 
el deute total compromès per les administracions supramunicipals 
justificat i pendent de cobrar ascendeix a 9.249.205,00 euros, i això 
afectarà el nostre futur i de les persones que depenen. 
 
Concretament, el deute de la Generalitat de Catalunya acumulat fins a 
data d’avui amb aquest Ajuntament ascendeix a 8.998.721,61 euros, 
quantia que s’anirà incrementant a mesura que es presentin les noves 
justificacions en els terminis corresponents; la Diputació de Barcelona 
te pendent d’ingressar 40.134,34 euros, i la Unió Europea ens ha 
d’ingressar 210.349,05 euros. 
 
També és just dir-ho en el moment de revisió de l’estat de deutes,  i 
més perquè som conscients del moment en que ens trobem, que tant  
l’Estat com l’Àrea Metropolitana de Barcelona han complert fins el dia 
d’avui de forma escrupolosa les seves obligacions econòmiques amb 
aquesta Corporació. 
 
Tot sumat, ens col·loca en una situació de dificultat extrema i debilita 
les nostres possibilitats, i per tal d’evitar posar en risc la nostra 
estabilitat econòmica, que significa l’erosió de la cohesió social, el 
deteriorament dels barris o la desarticulació de serveis públics, les 
empreses i treballadors que treballen per l’Ajuntament demanem a 
cadascuna de les administracions competents, allò compromès amb 
aquesta ciutat. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquest Alcaldia, presenta al Ple Municipal 
la següent moció, per tal d’adoptar el següents 
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ACORDS 
 
Primer. Reclamar al Govern de la Generalitat, a la Diputació de 
Barcelona i a la Unió Europea liquidar aquest deute de forma urgent i 
prioritària i si això no es possible que s’estableixi, amb caràcter 
d’urgència, un calendari pel pagament del deute i dels compromisos 
pendents amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, a la 
Diputació de Barcelona i a la Unió Europea.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
Tots i totes teniu la moció i hem tingut ocasió de parlar-ne amb alguns 
de vosaltres, però vull fer unes consideracions. 
 
No cal dir que la situació econòmica que pateixen les administracions 
locals actualment i, per tant, el que significa que administracions de 
nivell superiors: Diputacions, Governs Autònoms, Estat, etc., tinguin 
deutes a favor dels ajuntaments, aquesta situació és complicada i 
aquesta situació econòmica és difícil per part de les administracions 
locals, per part dels ajuntaments. 
 
Sabeu que les finances de l’Ajuntament de Cornellà estan sanejades –
d’aquest fet cap de nosaltres pot tenir cap dubte- però també és cert que 
existeixen importants quantitats aprovades per diferents 
administracions, corresponents a actuacions que s’han realitzat i que 
han estat pagades per part d’aquest Ajuntament, de les quals no hem 
rebut els diners compromesos en els acords que es van prendre en el 
seu moment amb aquestes administracions superiors com poden ser la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o la Unió Europea. 
 
Aquest fet, òbviament, debilita les nostres possibilitats i ens col·loca en 
una situació de dificultat que pot arribar a ser extrema. Pot posar en risc 
la nostra estabilitat econòmica i pot comportar això pel que portem molts 
anys treballant, que és per evitar l’erosió de la cohesió social de la 
nostra ciutat, el deteriorament dels barris, o bé la desarticulació dels 
serveis públics. 
 
Per tot això el que fem és demanar, reclamar a cadascuna de les 
administracions competents que compleixin els seus compromisos de 
pagament adoptats amb aquesta ciutat i amb els seus veïns/es. 
Compromisos que signifiquen un deute per part de la Generalitat de 
Catalunya d’una quantitat propera als nou milions d’euros, per part de 
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la Diputació de Barcelona de més de quaranta mil euros i per part de la 
Unió Europea de més de dos-cents deu mil euros. 
 
També és just dir que fins a data d’avui, tant el Govern espanyol com 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han complert les seves obligacions 
econòmiques amb aquest Ajuntament.  
 
Per tant, reclamem aquestes quantitats perquè són quantitats que han 
estat pagades, han estat aprovades, que són reclamables i que ara 
mateix no les tenim aquí.     
  
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
La situació pel que fa a nosaltres en el tema que es tracta, no ens acaba 
d’agradar perquè el que ens hagués agradat és poder-lo treballar amb 
molt més temps. És a dir, nosaltres entenem la situació de l’Ajuntament, 
els deutes d’altres administracions amb aquest i si hi ha aquests 
compromisos de pagament, estem a favor 
 
Tot i això, el que ens hagués agradat és aquesta “mà estesa”, d’intentar 
col·laborar més i d’ensenyar un seguit de dades -no sé si a l’oposició o 
almenys al nostre Grup municipal de CiU- pel que fa a la quantitat 
d’aquests deutes.  
 
Ens hagués agradat veure’ls pels diferents conceptes, és  a dir, a què 
fan referència, quant són aquestes quantitats i quina és la proporció que 
s’ha pagat respecte al total de la despesa. I no només això, sinó també 
de saber si algunes d’aquestes és per un problema de justificació de 
pagament que encara no s’ha emès, el que és un problema de 
temporalitat que sabem que en qüestió de mesos pot ser solucionat.  
 
Nosaltres estem segurs de què vostès disposen d’aquesta informació, i 
si el que volen és tenir aquesta “mà estesa” i aquesta col·laboració i que 
nosaltres estiguem amb vostès per reclamar els diners que deuen a 
l’Ajuntament de Cornellà, ens hagués agradat poder veure això. Tampoc 
demanem gaire, pot ser simplement amb un foli amb aquestes dades, 
pot quedar d’una forma bastant resumida. Ho tenen i ens hagués 
agradat veure’l abans de debatre aquest punt al Ple. 
 
Una última situació i que ja he manifestat altres vegades és pel que fa a 
la situació d’altres administracions, ja veiem que la quantitat que es 
reclama majoritàriament ve de la Generalitat. Nosaltres el que volem fer 
constar és que ja sabem que quan hi ha deutes, venen d’uns mals 
pressupostos i que quan, a vegades, gastes tres euros en despesa i un 
no el tens pressupostat, doncs hi ha els problemes que hi ha, i això té 
els seus problemes a la pertinent administració. Crec que seria 
impensable que això es fes en aquest Ajuntament, que ens gastéssim 
dels tres euros que es gasten, hi hagués un que no estigués 
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pressupostat, crec que en aquesta casa no ha passat però això sí que 
ha passat a la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tant, que cadascú pensi el que pensi i estigui en la situació que 
estigui, crec que no hi ha hagut prou col·laboració i que cadascú ha de 
ser conseqüent amb com s’ha actuat en altres administracions. Tot i 
això, tot i que nosaltres entenem que aquestes formes no ens agraden, 
per a nosaltres abans hi ha el municipi. Tot i que la forma expositiva no 
ens acaba d’agradar, votarem a favor perquè el que entenem és que 
l’important és estar tots i fer força, fer pinya, per tal de reclamar els 
diners que corresponen a l’administració local.  
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En el nostre cas subscriurem part del que ha dit en Jordi en la seva 
intervenció.  
 
Evidentment una moció de l’Alcaldia no és el mateix que una moció dels 
grups, que ens permet –segurament- treballar-ho més. Entenc que la 
urgència és la urgència i que –segurament- era més fàcil fer-ho com una 
moció de l’Alcaldia.  
 
També s’hagués pogut fer com una moció dels grups polítics, en tot cas 
és un detall però bé, crec que és important que aconseguíssim en 
aquesta moció el màxim de consens, i era més fàcil –probablement- fer-
ho amb una moció de grups que no amb una moció d’alcaldia. 
 
En tot cas, és el que tenim i, per tant, ja em sembla bé perquè 
l’important al final és posar-ho sobre la taula i veure quins són els 
elements que ens estan complicant, no a l’Ajuntament sinó a la ciutat de 
Cornellà, la qualitat en la prestació de determinats serveis que al final 
són serveis que fa servir la ciutadania. 
 
Per tant, de la moció sobretot volem ressaltar una paraula que és 
“quantitats acordades”. La paraula “acordada” és clau, sí que estem 
parlant de què hi ha un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament de 
Cornellà per desenvolupar una sèrie de projectes, una sèrie de serveis, 
una sèrie d’inversions.  
 
Hi ha un acord entre dos institucions i hi ha una institució que decideix 
que no paga. A la resta li podem posar el color que vulguem, però al 
final, en definitiva, és una deslleialtat institucional que em sembla greu, 
i no només en aquest Ajuntament sinó en la majoria d’ajuntaments de 
Catalunya que han fet un esforç important per desenvolupar serveis a 
persones, per invertir en els barris, etc.  
 
I el que acaba passant –segurament- és que la Generalitat el que vol són 
ajuntaments, municipis que no s’impliquin en determinats serveis que 
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millorin la qualitat de vida de les persones, perquè al final del que estem 
parlant és d’un PUOSC, d’una Llei de Barris, d’uns serveis socials, 
d’una escola bressol, d’un servei d’atenció precoç. Estem parlant de 
serveis que en definitiva tenen a veure amb millorar la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans, que la Generalitat hauria d’haver vist com a 
prioritaris per davant d’altres serveis i d’altres convenis que sí que 
estan pagant. La Generalitat no és que estigui buida, sinó que va 
pagant coses, va pagant serveis, va pagant altres coses, però el que 
passa és que segurament a determinats ajuntaments i determinats 
serveis no li donen la seva prioritat.  
 
Entenem que és un tema de dignitat com a municipi, per tant, estem 
davant d’un fet greu. El nostre grup vota a favor i, a més, demanem 
que, en la mesura de les possibilitats, expliquem en detall de què es 
tracta, que no ens quedem només amb aquesta moció i que els 
ciutadans de Cornellà sàpiguen què és el què està passant.  
 
Per tant, també us demanaria que en la propera Comissió Informativa 
d’Hisenda o allà on calgui, ens expliqueu en detall part del que està 
demanant en Jordi, perquè per a mi no és el mateix que la Diputació de 
Barcelona degui quaranta mil euros, que la Generalitat degui 
pràcticament nou milions d’euros, per tant, si sabem en detall d’on 
estan aquests euros, de quins són els convenis que estan acordats i que 
no estan pagats, doncs crec que també ho agrairem com a conjunt i com 
a municipi.  
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Una mica repetiré el que han dit en Jordi i l’Arnau. El nostre sentit del 
vot serà favorable, però ens hagués agradat tenir més temps per veure 
les quantitats, les partides que estan pressupostades i que es deuen per 
part de la Generalitat, de la Diputació o de la Unió Europea. Poder 
veure-les amb més detall, perquè crec que ha estat una mica just el 
temps que se’ns ha donat, no ens ha arribat amb el temps suficient per 
poder-les valorar i, en base a això i sobretot tenint en compte que el que 
ens preocupa és la ciutadania de Cornellà, els ciutadans i ciutadanes 
que rebin els serveis que s’han acordat per part de l’Ajuntament amb 
Generalitat i amb la resta d’administracions i, per això, el sentit del vot 
és favorable. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
En primer lloc, agrair-vos el vot favorable en aquesta moció, perquè així 
el que fem entre tots és un exercici de responsabilitat i el que intentem 
fer és -per això estem aquí, i per a això ens presentem en unes 
eleccions- és per defensar els interessos de la ciutat i dels nostres 
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ciutadans, no per defensar altres coses que aquí potser “no vienen a 
cuento”. 
 
Aquesta és una moció institucional, no és una moció partidista, de cap 
partit polític i és una moció que reflexa una situació objectiva, 
absolutament objectiva. Ens deuen unes quantitats i, per tant, les 
reclamem, igual que faríem qualsevol de nosaltres en les nostres vides 
privades. Si algú ens degués alguna cosa, jo la reclamaria per la via que 
fos, imagino que vostès també. 
 
Ens podem acollir al que sigui, fer intervencions de tot tipus, de si tenim 
documentació o no tenim documentació, però -torno a dir- estem per a 
defensar els nostres interessos en aquest cas, no l’interès del govern 
sinó l’interès de la ciutat, l’interès dels 25 que representem aquí a prop 
de noranta mil persones. 
 
A partir d’aquí dir-vos també per a informació de tots els que estem aquí 
que aquestes quantitats -com he dit i així ho hem parlat per telèfon amb 
l’oportunitat que he tingut de parlar amb algun de vosaltres- són les 
directament reclamables a les administracions de les quals hem parlat, 
amb programes que han estat justificats, han estat verificats i, per tant, 
està programat el seu pagament. Ha passat la data i no hem cobrat- 
potser hauríem de demanar interessos de demora i tot-. 
 
El deute total no són els nou milions dos-cents i escaig euros que posa 
la moció, són més de catorze milions d’euros, dels quals una part 
important, gairebé tretze milions i mig o més, són de la Generalitat de 
Catalunya, és a dir, són catorze milions el deute total. Nou milions 
reclamables ara i cinc milions que ho seran properament. 
 
Per tant, ens podem trobar amb una situació una mica desagradable i 
és que no anem a millor sinó que anem a pitjor, atès que -com he dit en 
la meva primera intervenció- l’Ajuntament està complint amb els 
pagaments corresponents. 
 
Per fer una comparació molt fàcil, a 1 de gener de 2012 el deute viu 
d’aquest Ajuntament, el que aquest ajuntament deu, 8.527.296,87 
euros, amb els 9.000.000,- d’euros que ens deu la Generalitat es podria 
amortitzar tot el deute que té l’Ajuntament ara mateix.  
 
Però hi ha una diferència fonamental i que explicaré -si m’ho permeteu- i 
és que, mentre el deute de l’Ajuntament és amortitzable per anualitats 
fins l’any 2021, és a dir, no ens poden reclamar cap quantitat atès que 
complim amb els terminis previstos, els deutes a favor de l’ajuntament 
són reclamables actualment, els nou milions i poden ser els catorze en 
poc temps. Bé, ens podem trobar que a final d’any nosaltres fem 
efectius els pagaments dels nostres deutes amb les quantitats 
corresponents a l’amortització del 2012, i en acabar aquest any, l’1 de 
gener de 2013, resulta que aquest Ajuntament deurà 6.849.717,83 
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euros, d’acord?, i clar els deutes al nostre favor, si no ens han pagat els 
nou milions i els altres cinc són reclamables, poden ser catorze, i no cal 
dir com s’agreujaria la situació. 
 
Ho torno a repetir, el que és important no són els llistats, no són els 
programes o els projectes, sinó el fet de què hi ha compromisos per part 
de diferents administracions que no s’han complert. 
 
L’Ajuntament de Cornellà sí que compleix amb aquests compromisos, fa 
front als pagaments, òbviament, estan al pressupost si no no 
aprovaríem els pressupostos si no tinguéssim la capacitat de fer aquest 
pagament, això està molt clar, però això no vol dir que no reclamem el 
que és de la ciutat que són aquests diners a que es van comprometre 
altres administracions. 
 
Aquesta situació pot arribar a ser una mica insostenible, i com a 
responsables municipals, crec que –com he dit abans- hem de defensar 
els nostres interessos, tal com ho hem fet també en el pressupost de la 
Generalitat. M’imagino que tots defensem els interessos de Cornellà 
aquí i fora d’aquí, llavors, bé, també ho dic perquè quedi constància de 
les esmenes que vam presentar en el pressupost de la Generalitat que 
tenen a veure amb aquesta ciutat, que van ser nou. Van ser esmenes 
que tenen a veure amb temes d’educació, de gent gran, temes de Citilab, 
de noves tecnologies, i sobretot temes per als nostres nens i nenes, dels 
nostres col·legis, infraestructures, per dotar d’eines als laboratoris, a les 
aules, perquè la nostra gent gran tinguin uns casals una mica dignes i 
demés. Això són esmenes que hem presentat, defensant aquesta ciutat 
que és el que ens pertoca. No només no ens paguen el que ens deuen, 
sinó que, a més a més, totes aquestes esmenes decauen, amb la qual 
cosa no hi haurà cap inversió per part de la Generalitat  en aquesta 
ciutat en els pressupostos del 2012. 
 
Nosaltres –i ara sí parlo com a Govern de la ciutat- no hem donat suport 
a aquest pressupost, altres sí, l’han presentat, han donat suport, i han 
fet decaure aquestes esmenes que ha presentat aquesta ciutat, pel bé 
d’aquesta ciutat, amb la qual cosa, aquí, òbviament, som responsables. 
Torno a agrair el vot favorable perquè entenc -com heu dit- que amb 
consens podem arribar a molts llocs, però sembla ser que en altres llocs 
no ens estimen tant.   
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Com bé deia en Sergio, està clar que aquesta moció és a favor de la 
ciutadania de Cornellà, però la pregunta és, per què no s’ha fet abans?. 
O bé, des de quan es deuen aquestes quantitats de diners?, perquè és 
una dada que no se’ns ha facilitat, se’ns ha facilitat la quantitat però no 
se’ns ha facilitat ni des de quan ni des de quan són reclamables, per 
tant, és una cosa que ens preocupa.  
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Per què aquest Ajuntament no s’ha preocupat abans, és a dir, ens 
deuen aquests nou milions dos-cents cinquanta mil euros, -em sembla 
que són- que no crec que hagi estat en el termini d’un any, d’un exercici, 
o si ha sigut anteriorment, per què no s’ha pres aquesta iniciativa en el 
seu moment i per què es pren ara?.    
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Doncs, hauries de saber-ho. T’ho dic amb tota la sinceritat perquè és la 
teva responsabilitat.  
 
Les associacions municipalistes estan treballant fa temps sobretot en 
els darrers mesos preocupades per aquest tema, com són l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Aquesta és una moció institucional i això vol dir que les dades que van 
en aquesta moció són de l’administració i dels seus serveis econòmics i 
no tenen cap perfil partidista, perquè sinó faríem una moció del grup 
polític i parlaria de quinze milions dels pressupostos. És a dir, faríem 
una miqueta això que li agrada a molts que parlen de “mà estesa” i la 
tenen “glaçada”. 
 
Per això ho fem, no és aquest Ajuntament, sinó que en tots els 
ajuntaments hi ha hagut reunions amb la vicepresidenta. No acabem 
d’acordar si són mil milions o no, i nosaltres el que fem és dir: “escolti, 
la nostra situació econòmica, entitats municipalistes, govern, és 
aquesta”. No critiquem, sabem perfectament quines són les 
circumstàncies. Majoritàriament el deute és 2010-2011 –i espera- i el 
que diu el sentit comú d’aquests pressupostos és que la ciutat de 
Cornellà patirà. ¿Per què ho demanen ara les entitats municipalistes, no 
l’Ajuntament de Cornellà, sinó les entitats municipalistes? perquè 
l’asfixia de la situació econòmica és la que és. 
 
El Govern de Madrid ha començat a preparar unes propostes. A 
Catalunya s’està discutint en aquests moments aquest deute, i jo -per 
exemple- em congratulo de l’acord al que s’ha arribat a la Diputació de 
Barcelona per adquirir una part del deute de la Generalitat, que els 
ajuntaments puguin tenir vitalitat econòmica i ho dic amb un to positiu. 
A mi sí que la mà no m’hi queda glaçada, perquè tinc clar el que estic 
fent i el per què ho faig ara. Sempre he fet el mateix, dóna igual el 
govern de torn que hi hagi en aquests moments, ho fem ara, no Cornellà 
sinó tots, perquè estem treballant, perquè estem preocupats i 
francament jo haig de dir, que sembla que s’ha tancat aquesta setmana 
l’acord de la Diputació o avui s’ha tancat, però això no és un gran acord, 
escolti!, mani qui mani.  
 
Per això ho fem ara, i no es tracta de si governen uns o altres, aquí hem 
aprovat milers de mocions amb governs socialistes, del PP, de CiU, 
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governs de progrés, de tot. Ara!, ara és el moment que estàs discutint i 
que tens que evidenciar un deute que és el que és, i no passa res, ho 
posem en evidència i ja està. I el que no és el deute encara, perquè no 
està justificat, perquè falta per aportar coses, doncs no ho posem en la 
moció perquè seria una irresponsabilitat per la meva part, perquè això 
és una moció institucional, de l’Ajuntament, no d’un partit polític. Un 
partit polític pot presentar una moció i dir: “miri! catorze milions més 
quatre partides més”, però això és una moció institucional de 
l’Ajuntament, conformada amb la informació que em donen els serveis 
econòmics, no es pot fer d’una altra forma. Però, a més a més, jo amplio, 
perquè la majoria d’ajuntaments diran: “només la Generalitat”, però, jo 
agafo totes les administracions supramunicipals i he agafat el seu deute 
i reclamo el deute a tothom, i ja està.  
 
Per això ho fem ara, no és un tacticisme polític partidista, no, no, és la 
voluntat de les entitats municipalistes que en aquests moments s’estan 
reunint gairebé cada setmana en el Parlament amb la senyora Joana 
Ortega, s’estan reunint per discutir això per això ho fem, i res més.  
 
Aleshores aquesta informació és pública, per això t’ho deia de “bon 
rotllo” però també t’ho dic, que per això ho fem, per això en aquests 
moments en la Diputació de Barcelona s’ha plantejat un acord –cosa 
que em sembla molt bé- i s’estan buscant solucions.  
 
La situació de l’Ajuntament de Cornellà és complicada, això representa 
més del 20% del pressupost, però hi ha ajuntaments, independentment 
del color polític, -no és un problema de colors polítics- és un problema 
d’ajuntaments que en aquests moments no poden afrontar ni la seva 
despesa més prioritària que és pagar una nòmina, i això és un problema 
quan el deute públic en tota Espanya que representa el món local no és 
res i aleshores s’ha de buscar una solució.  
 
També ho he dit moltes vegades públicament, que clar, a veure si els 
ajuntaments que s’han passat de frenada ara vindran les 
administracions i els ajudaran. Escolti!, vostè continuï que després ja li 
ajudarem i els que hem fet els deures, doncs apa!. Això també ho tinc 
clar, eh? tampoc ho acceptaré.  
 
Ara bé, entenc que hi ha ajuntaments que ho estan passant molt 
malament i per això es fa i per això és una moció institucional i no la 
circular núm. 1015 del partit polític que ens envia i que ens diu, escolta, 
que ara s’ha d’estrènyer per aquí. És per aquest motiu, d’acord?.            
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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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 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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 

 

 
 
10.- Modificar el règim de sessions de la Junta de Govern Local, 
establert mitjançant acord plenari adoptat en data 21 de juny de 
2011. 

Modificar règim sessions 
Junta Govern Local. 

MOCIÓ 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament derivat del resultat de les 
Eleccions Locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i mitjançant 
acord plenari adoptat el dia 21 de juny següent, aquest Ajuntament va 
procedir a establir el règim de sessions del Ple i de la Junta de Govern 
Local, donant així compliment al que preveu l’article 23.1 del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) 

 
Atès que en virtut de l’esmentat règim de sessions, la Junta de Govern 
Local, venia celebrant les seves sessions ordinàries amb una 
periodicitat quinzenal, els dilluns alterns no festius de cada mes, a les 
10 hores del matí. 

 
Atès que per raons organitzatives internes i d’agenda de l’Alcaldia, 
resulta necessari procedir a efectuar una modificació d’aquest règim 
de sessions. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposen els 
articles 23.1 i 135 del ROM, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció 
dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Modificar el règim de sessions de la Junta de Govern Local, 
establert mitjançant acord plenari adoptat en data 21 de juny de 2011, 
en el sentit de determinar que, a partir del dia 9 de març de 2012, les 
sessions ordinàries d’aquest òrgan es convocaran amb caràcter 
quinzenal i tindran lloc en  divendres alterns no festius de cada mes 
de l’any, a les 9,30 hores del matí, en la sala de reunions annexa a 
l’Alcaldia de l’edifici de Can Vallhonrat, quedant vigent el règim jurídic 
establert en l’acord plenari anteriorment esmentat respecte a la resta 
d’aspectes. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots Caps dels diferents Serveis 
Municipals, pel seu coneixement i efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Fins ara les sessions de la Junta de Govern Local es feien els dilluns i 
ara es passaran als divendres. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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.  
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Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 

 

 
11.- Designar representant  municipal en el Consell Escolar de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat. 

Designar representant en  
el Consell Escolar l’Escola  
Oficial d’Idiomes. 

MOCIÓ 
 
“Vist l’escrit tramès el passat dia 8 de febrer pel Director de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, dependent del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel que d’acord amb el 
que disposa l’article 45.1.c) del Decret 102/2012, de 3 d’agost, 
d’Autonomia dels Centres Educatius, que determina la composició del 
Consell Escolar dels Centres Públics, es sol·licita d’aquest Ajuntament 
la designació del seu representant municipal en el Consell Escolar 
d’aquest Centre. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representant municipal en el Consell Escolar de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, a la Tinenta 
d’Alcalde i Regidora de Polítiques de Ciutadania, senyora Rocío García 
Pérez. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Director de l’Escola Oficial 
d’Idiomes de Cornellà de Llobregat, així com a la Regidora designada, 
pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És per designar la representant en el Consell Escolar de l’Escola Oficial 
d’Idiomes, que serà la Tinenta d’Alcalde, senyora Rocio García.  
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VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 

 

 

 
12.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Ple i a la 
Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix 
Llobregat. 

Designar representant al  
Ple i Comissió Executiva  
Consell Econòmic i Social  
del Baix Llobregat. 

MOCIÓ 
 
“Vist l’escrit tramès pel President del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat pel que se sol·licita que per aquest Ajuntament es procedeixi 
a la designació en els òrgans de Govern – Ple i Comissió Executiva – de 
les persones que el representin en el Consell Econòmic i Social del 
Baix Llobregat. 

  
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament Orgànic 
Comarcal i els articles 6 i 11 del Reglament Orgànic i de funcionament 
del Consell Econòmic i social del Baix Llobregat, correspon a aquest 
Ajuntament  la representació d’un membre en el Ple i un altre en la 
Comissió Executiva de l’esmentat Consell, havent de recaure aquests 
nomenaments, per imperatiu de l’esmentat Reglament, en l’Alcaldia o 
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en el Regidor o Regidora de Promoció Econòmica o en el Regidor o 
Regidora que aquests deleguin. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Ple i a la 
Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, a 
les persones següents: 

 
• Titular:  senyora Montserrat Pérez Lancho 

Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada  
de Polítiques de Benestar Social 

 
• Suplent: senyor Sergio Fernández Mesa 

Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat 
d’Economia i Interior 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
L’acord és per designar representat d’aquest Ajuntament al Ple i a la 
Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat que 
s’ha ampliat a representants municipals -que abans no hi eren-. Serà la 
responsable dels temes d’ocupació, senyora Montse Pérez, i com a 
substitut, el senyor Sergio Fernández.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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 
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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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 

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 DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALSMOCIÓ  
 
 
1.- Moció de tots els Grups Polítics Municipals a proposta del 
Consell Municipal de la Dona amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona Treballadora.  
 
MOCIÓ 
 
“La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal 
reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre 
els que destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les normes de 
discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de 
Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983. 
 
El 8 de març s’ha convertit en un símbol per a les dones dels cinc 
continents. La celebració es vincula a l’incendi del 8 de març de 1908 
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en una fàbrica tèxtil de Nova York, provocat pel propi empresari 
davant les obreres declarades en vaga i tancades a la pròpia fàbrica. 
 
Per tant, el 8 de març és una data per celebrar els actes de valor i 
decisió de moltes dones que, arreu del món, han lluitat pels drets de 
les dones, intentant fer d’aquest un món més just. És també, un bon 
moment per reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per 
les dones i reivindicar i exigir els canvis necessaris per tal d’avançar 
cap a l’equitat de gènere. 
 
Avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de 
valors, i les seves greus conseqüències les estan patint les persones 
que es troben en una situació de més vulnerabilitat: moltes dones s’hi 
troben en aquest col·lectiu, ja que pateixen les conseqüències d’una 
societat encara patriarcal i sexista. 
 
Per aquests motius des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 
Consell Municipal de la Dona hem d’afavorir les polítiques d’igualtat 
d’una manera continuada tal com s’han anat desenvolupant en el 
municipi des de fa més de 16 anys. Durant aquests anys s’han 
constituït grups de treball amb els partits i entitats del Consell 
Municipal de la Dona per tal de portar aquests projectes i programes 
endavant. 
 
Donat el creixement alarmant de víctimes de la violència masclista al 
llarg d’aquests últims anys, el nostre Ajuntament continua prioritzant 
el treball exhaustiu perquè les dones del nostre municipi, que pateixin 
qualsevol tipus de violència tinguin els recursos necessaris per sortir 
d’aquesta situació. Per aquest motiu des de la creació de la Comissió 
Institucional de maltractaments, en la que participen diferents 
institucions, treballem conjuntament per millorar la qualitat de vida 
de les nostres ciutadanes i vetllar pels seus fills i filles. 
 
Seguir treballant en programes per la prevenció a les escoles i instituts 
de secundària del nostre municipi, inculcant valors sobre la igualtat 
des de la infància. 
 
Els Grups Municipals integrats en el Consell Municipal de la Dona 
proposen l’adopció dels següents acords al Ple: 
 
Primer.- Continuar donant suport a les Polítiques d’Igualtat, 
treballant transversalment amb el compromís de les diferents 
Regidories i Àrees de l’Ajuntament per desenvolupar l’acord a les 
necessitats de les dones de Cornellà, els objectius establerts en el Pla 
Transversal d’Igualtat, aprovat pel Ple Municipal de l’any 2010. 
 
Segon.- Instar a les institucions competents a continuar destinant els 
recursos necessaris per a mantenir el finançament necessari al món 
local per tal de garantir la prestació de serveis d’atenció, promoció i 
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informació a les dones i a no baixar la guàrdia respecte les mesures de 
protecció integral contra la violència masclista. 
 
Tercer.- Seguir commemorant el 8 de març, per donar visibilitat a les 
dones i potenciar la seva participació en els diferents àmbits de la 
ciutat. 
 
Quart.- Impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents, 
per aconseguir la seva educació en el respecte i en la igualtat de 
gènere. 
 
Per acabar, retre homenatge a totes les dones de Cornellà que han 
treballat i treballen per la igualtat de gènere des dels diferents àmbits 
de la ciutat.”        
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
La igualtat entre drets i fets entre dones i homes és una necessitat 
essencial en una societat democràtica moderna, i una mica amb aquest 
esperit, és l’esperit que hem intentat impulsar en aquesta moció. 
 
En primer lloc volia agrair que haguem participat tots en la moció per tal 
d’arribar a un consens i trobar un text amb el que tothom estigués 
còmode. 
 
No explicaré sencera l’exposició de motius però és essencial que en 
aquest 8 de març, no només commemorem el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, sinó que creiem interessant presentar aquesta moció 
perquè amb aquesta crisi econòmica, social i de valors que tenim, són 
les dones les que més pateixen aquesta situació, i més encara quan 
tenim una societat que és patriarcal i sexista. 
 
Per tant, què és el què volem en aquesta moció?, doncs primer retre 
homenatge a les dones de Cornellà que treballen i que continuaran 
treballant per tal de trobar la igualtat en diferents àmbits de la ciutat. 
 
Després, continuar desenvolupant les polítiques d’igualtat que tenim a 
través d’un Pla transversal on hi participen, no només les dones del 
Consell, no només les diferents àrees polítiques, sinó diferents grups de 
treball que es van fer per tal de continuar amb aquestes polítiques. 
 
I tercer, instar a totes les institucions competents a continuar destinant 
els recursos necessaris per mantenir el finançament necessari en el món 
local, per tal de garantir la prestació dels serveis d’atenció, de promoció 
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i d’informació a les dones i no baixar la guàrdia respecte a les mesures 
de protecció integral contra violència masclista. 
 
Així que, amb aquest esperit hem presentat aquesta moció.   

 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió donem suport a la moció que 
presenta el Consell Municipal de la Dona amb motiu de la 
commemoració del proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 
 
Nosaltres compartim, tant la part d’exposició de motius com els acords 
que es presenten amb aquesta visió històrica que es fa i que reflecteix 
com s’ha anat fent camí per aconseguir una societat més justa, 
igualitària amb la participació de tots plegats. 
 
En aquest sentit, cal no aturar-se i continuar donant suport a totes 
aquelles actuacions encaminades en la prevenció i en la protecció de 
qualsevol tipus de violència. 
 
D’altra banda, també cal posar en valor el talent i el lideratge de les 
dones com a motor dels canvis que els nostres municipis necessiten, 
incrementant la presència de les dones en els llocs de responsabilitat de 
les empreses, la cultura, la ciència i les institucions, perquè, en 
definitiva, hem de treballar tots junts, homes i dones, per construir un 
futur millor per a tothom.    
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E   
 
En primer lloc, lamentem una mica el caràcter d’urgència d’aquesta 
moció, ja que havíem tingut temps suficient per poder treballar-la, 
perquè això ens ha portat a sentir-nos una mica pressionats per la 
moció, i hem tingut poc temps per poder-la treballar en el grup una mica 
més a fons. 
 
Dit això, nosaltres la votarem a favor, però sí que volem remarcar que, 
per a nosaltres, el 8 de març té un caràcter eminentment reivindicatiu i 
també servei en moltes ocasions per visualitzar els avanços que les 
dones van aconseguint. 
 
Una moció en alguns casos ens dóna la possibilitat de poder posicionar-
nos i, en altres ocasions, ens permet fer les nostres reivindicacions. 
 
Justament en els últims temps la nostra coalició ha valorat que hem 
iniciat un camí de retrocés en matèria de drets cap a les dones, com pot 
ser la moratòria de la Llei de la promoció de l’autonomia personal, la 



 

 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 45

reforma de la renda d’inserció, la reforma de la Llei d’avortament i la 
reforma laboral.  
 
En general, les mesures que s’estan implementant per combatre la crisi, 
nosaltres pensem que no fan més que agreujar les conseqüències de la 
mateixa crisi sobre alguns col·lectius, i molt especialment en el de les 
dones. Tenim prou motius per estar emprenyats i emprenyades. 
 
La nostra coalició en aquest Consistori està en la oposició i les nostres 
tesis, en aquest cas feministes, estan molt allunyades, per exemple, de 
les tesis del Partit Popular, de les de Convergència -reconec que 
personalment no les conec tant profundament, però sí que conec les 
polítiques-. Per tant, dic tot això perquè, si les coses continuen pel camí 
que sembla que poden seguir els temes de les dones, doncs, potser no 
ens posarem d’acord tan fàcilment, perquè per a la nostra coalició és el 
moment d’explicar les nostres discrepàncies i també el nostre perfil.    
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Pel que fa al consens que ha hagut, està bé. Pel que fa a la precipitació, 
es podia haver fet amb més antelació. 
 
Únicament dir que en la intervenció d’Iniciativa, de les polítiques i tot 
això, hi ha part que no toca, que no té res a veure amb el que estem 
parlant avui. 
 
Fer d’endevinadors de com anirà el futur quant a les polítiques que es 
desenvoluparan, doncs bé, veurem què ens oferirà la política en aquests 
pròxims mesos. 
 
El nostre vot serà a favor. 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E   
 
Només que quedi constància que nosaltres hem retirat esmenes que 
havíem presentat a favor d’aquest consens.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En primer lloc, dir que em va sorprendre que ningú hagués previst que 
això tocava fer-ho en aquest Ple. 
 
Arribar als consensos és complicat, però comparteixo la referència que 
feia l’Elisa de què cada dia probablement es farà més complicat. Crec 
que és important que és una línia que en aquesta ciutat si hem sabut 
uns i altres en cada moment mantenir-la. Moltes vegades el producte del 
consens genera més insatisfacció que alegria, però crec que l’important 
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és el més rellevant, el que posem sobre la taula, i l’altre ja tindrem 
temps de veure si és així o no és així. En aquest país s’hi diuen cada 
dia tantes coses, perquè és un país de titulars, no?, i després poques 
realitats, però bé, això passa molt sovint. 
 
Crec que el més rellevant és la capacitat que hem tingut per poder 
trobar, una altra vegada, consens en aquesta moció, posant en 
rellevància l’important, i l’important és que en el camí queda molt per fer 
i, molt és molt, mani que mani. Per tant, crec que això és important i que 
les coses que es fan a la ciutat també ens ajudin a fer més amable 
aquest camí. 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
2.- Precs i preguntes. 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Tenim una pregunta per escrit que diu el següent: 
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Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades per 
escrit en el termini màxim d’un mes. 
  
Pregunta 
Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber els 
desglossats pressupostaris de les partides del pressupost 2012: 
 
2210001 relativa al subministrament de llum exterior amb una quantitat 
pressupostada de 680.000 euros. 
2279900 relativa al C.P.S./Enllumenat públic i altres serveis amb una 
quantitat pressupostada de 530.000 euros. 
 
Ens agradaria saber respecte a la factura elèctrica del nostre municipi: 
 
Relació de CUPS. 
Relació de tarifes. 
Relació de consums. 
 
Actualment vigents o que en l’any anterior s’han aplicat. A partir de les 
dades que es facilitin, el present grup municipal ha de ser capaç de 
construir la factura elèctrica del municipi d’un any. 
 
En cas de mancar dades no demanades, demanem que se’ns facilitin 
per tal de poder fer tal reconstrucció. 
 
Demanem que es faciliti el CPS actualment vigent  per a l’enllumenat 
públic i d’instal·lacions municipals a la nostra ciutat.  
 
També tenim una pregunta relativa a que quan els nous regidors vam 
arribar a l’Ajuntament, vam preguntar si en aquesta casa es feien 
reculls de premsa. Nosaltres el que hem vist és que en el cas del ROM, 
l’article 89 recull que un dels drets és que els grups municipals poden 
rebre aquest recull de premsa i bé, en els últims dies el que hem vist és 
que l’Equip de Govern disposa d’un recull de premsa, sembla que un 
recull de premsa diari. Per tant ara faríem la pregunta de forma oficial i 
és que si en aquest Ajuntament es fa un recull de premsa. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
La resposta és no. 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 

 
Hem presentat avui una pregunta per escrit referent a energies 
renovables. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquesta pregunta, com està presentada després de la Junta de 
Portaveus, es contestarà el mes següent, igual com passa amb la 
pregunta que va presentar el Grup de CiU. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Hem presentat dues preguntes per escrit que ja han estat contestades  
per escrit. 
 
Per part de la Regidora del Grup Municipal del PP, senyora María 
Isabel Pérez Espinosa,  s’ha presentat la present pregunta, que  
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
Nombrosos estudis han demostrat l’impacte de l’uniforme en la 
percepció que el ciutadà rep de l’agent de policia. Tant la forma del 
vestit, com el color, transmeten certs paràmetres d’autoritat i actitud que 
influeixen en la resposta que l’usuari dóna davant la presència del 
policia. 
 
Els tests psicològics han posat de manifest que la gent associa  els 
colors amb l’estat d’ànim; així, mentre que els colors foscos com el blau 
o el negre representen força i autoritat, el vermell, pel contrari, és signe 
d’efusivitat. 
 
És una pràctica estesa i consolidada l’ús dels colors foscos en els 
uniformes dels cossos de seguretat, precisament per l’autoritat que 
transmeten. 
 
En la passada Comissió Informativa del mes de desembre, es va 
informar de la decisió que s’havia pres per part del govern municipal de 
canviar l’uniforme de la Guàrdia Local incorporant una amplia banda 
vermella en la part superior davantera de la jaqueta –segons informava 
el Tinent d’Alcalde- segons sembla sense cap motiu d’utilitat o, si més 
no, no se’ns va donar cap explicació. 
 
A més dels perjudicis que en concret l’abundància de color vermell en 
els uniformes de la policia creiem que poden provocar, cal afegir que 
sembla sens dubte una despesa supèrflua i innecessària, sobretot 
tenint en compte la greu crisi que travessa l’economia del nostre país i la 
nostra ciutat des de l’any 2008. És sens dubte l’Ajuntament la primera  
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administració que hauria de mostrar austeritat en la despesa del diner 
dels ciutadans i creiem que destinar-lo a canviar el color de l’uniforme 
de la guàrdia local és, si més no, tot el contrari a la contenció i l’estalvi. 
 
Per les raons exposades, volem realitzar la pregunta següent: 
 
• Quina partida pressupostària i quina quantitat s’ha destinat per 

portar a terme aquestes modificacions?. 
• Quins són els motius que s’addueixen per prendre aquesta decisió?. 

 
 

Per part del Regidor del Grup Municipal del PP, senyor Manuel 
Jesús Casado Ruiz,  s’ha presentat la present pregunta, que  una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
Atenent a la informació de premsa, en la que es diu que un jugador de 
futbol sala va patir lesions en el Pavelló Sant Ildefons, interessa saber: 
 
• Si és cert que un jugador de futbol sala es va lesionar el 4 de febrer 

practicant esport en l’esmentada instal·lació esportiva?. 
• Si el club o el jugador han iniciat reclamació patrimonial contra 

aquest Ajuntament?. 
• Si ha iniciat reclamació, com interessa resoldre a aquest 

Ajuntament?. 
• Si s’han fet els estudis pertinents per dictaminar si el parquet 

instal·lat està defectuós o el mateix no és l’adequat per a la pràctica 
de l’esport. 

• Quines actuacions s’han realitzat o s’estan realitzant perquè aquest 
fet no torni a succeir?. 
 

Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Tenim dos precs.  
 
Un és referent a la Feria Spannabis que se celebra els dies 24, 25 i 26 
d’aquest mes. 
 
Encara que la llei només permet el cultiu domèstic per l’autoconsum de 
cannabis, hem vist que en les edicions passades d’aquesta fira, la 
dimensió dels hivernacles de cultiu, dels sistemes de reg, de les 
trituradores de cannabis que són d’una mida gairebé industrial, es 
percep que en aquesta Fira  es té una afició per l’herba de grans 
dimensions i que, sens dubte, no és un exemple per a ningú. 
 
Per altra banda, mentre que a Tabacalera se li obliga a posar en els 
paquets que el tabac mata –per exemple- bé, avisar dels seus perjudicis, 
aquí no s’adverteix en cap lloc dels riscos del cannabis. 
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Per altre costat, donada la gran afluència de públic que té la Fira, 
suposo que s’haurà elaborat un dispositiu especial de seguretat, igual 
que s’elabora en altres casos. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El prec? 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
El prec, en definitiva, que desconeixem els beneficis que reporta la Fira 
Spannabis per a la ciutat de Cornellà, i semblant-nos lamentable que 
des d’un local municipal es fomenti i es donin facilitats per a aquest 
tipus de fires, pregaríem que no se’n faciliti des de l’Ajuntament el local 
municipal per a pròximes edicions de l’Spannabis.      
 
El segon prec és referent al Jurat de Carnaval, donat que anteriorment 
hi havia una part del jurat on hi havia els grups polítics representats i 
que en aquesta passada edició del Carnaval s’ha suprimit. No estem en 
contra de què s’afegeixin persones que tinguin coneixements artístics, 
culturals i demés, però que no es minvi la presència dels partits polítics 
que tenim representació a l’Ajuntament. Aleshores, el prec és que per a 
les pròximes edicions del Carnaval es mantingui la representació dels 
partits en el jurat.   
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les dinou hores i cinquanta  minuts, de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


