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ACTA PLE NÚM. 5/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE MARÇ 
DE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE MARÇ DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
vint-i-vuit de març 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 
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Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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.  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 
 
NO ASSISTENT 
 
Amb veu i vot -  Excusa  
 
Sr.  Maximiliano Palacios Palacios 
 
 
 
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. 2/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 23 de febrer d’enguany. 

Aprovació acta 2/12. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
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VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
2.- Aprovació de l’acta núm. 3/12, corresponent a la sessió 
extraordinària i urgent del dia 7 de març d’enguany. 

Aprovació acta 3/12. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
3.- Aprovació de l’acta núm. 4/12, corresponent a la sessió 
extraordinària del dia 15 de març d’enguany. 

Aprovació acta 4/12. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
4.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
4.1. Decret núm. 626/12 de data 16 de febrer. 
 
“Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2011, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció 
General, en compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 
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En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici de 2011, que incorpora els següents estats 
que s’adjunten: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte 

d’altres ens públics. 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
8) Estat de tresoreria. 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
10) Desviacions de finançament. 

 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte 
General de l’exercici de 2011. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació 
a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb 
l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 
4.2. Decret núm. 636/12 de data 17 de febrer.      
 
“Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, corresponent a l’exercici pressupostari de 
2011, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 
193 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 
105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President 
de l’esmentat Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del 
Text refós citat, segons Decret de Presidència número 003 de 14 de 
febrer de 2012. 
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Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció 
delegada, en compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 

 
HE RESOLT 

 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, corresponent a l’exercici de 2011, i que 
incorpora els següents estats: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
7) Estat de Tresoreria. 
8) Estat del romanent de tresoreria. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte 
General de l’exercici de 2011. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació 
a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat i a la 
Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
4.3. Decret núm. 729/12 de data 20 de febrer.     
 
“Vist l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 
dia  20 de desembre de 2007, pel qual s’aprova el Protocol  General del 
Pla de  concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, conveni 
marc que estableix pautes d’orientació política local en les qüestions 
d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament de la 
col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats 
locals del seu territori adherides. 
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Atès que en sessió de data 30 d’abril de 2009, el Ple de la Diputació va 
modificar el contingut del Protocol general per tal de desenvolupar els 
procediments i les condicions en què pot articular-se la participació 
dels ens locals adherits al llarg de les diferents etapes del cicle de 
gestió de les actuacions del Pla de concertació, tant en l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments com en l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats. 
 
Donat que el període vigència de l’actual Protocol comprenia els 
exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011, sens perjudici de l’eficàcia temporal 
que poguessin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o 
desplegament que  s’haguessin establert. 
 
D’acord amb aquest període de vigència, l’ anualitat 2011 era l’últim 
exercici per a la formalització d’actuacions en el marc del Protocol del 
Protocol general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, tant pel que 
fa a l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments com pel 
que fa a l’àmbit de suport als serveis i les activitats. 
 
Donat que és voluntat de la Diputació de Barcelona garantir el màxim 
valor possible de la funció de cooperació local i que s’inicia un nou 
cicle en que serà necessària una intensa coordinació entre ens i 
institucions per sumar recursos i afegir valor a les polítiques locals. 
 
Atès que, per les raons exposades, el Ple de la Diputació de Barcelona, 
en la sessió de 22 de desembre de 2011, ha acordat aprovar la 
modificació del Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, aplicant el règim transitori amb 
l’ampliació de la vigència i  efectes d’aquest Protocol que s’iniciarà a 
partir de l’1 de gener de 2012 i finalitzarà amb l’aprovació del nou 
Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. Així mateix, 
s’amplia la vigència de les adhesions constatades per la Diputació de 
Barcelona, excepte renúncia explícita per part de l’ ens locals i fins a 
l’extinció d’aquest Règim transitori (publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, 3 de gener de 2012). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió 
de 26 de gener de 2012, ha aprovat el règim de concertació i obertura 
de la convocatòria per l’any 2012 de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla de concertació, publicat Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 3 de febrer de 2010. 
 

Vist així mateix l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat de 13 de febrer de 2008, pel qual es va acordar 
adherir-se al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Atès que aquest Ajuntament està interessat en donar continuïtat en la 
seva adhesió al Protocol General del Pla de Concertació  Xarxa 
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Barcelona Municipis de Qualitat i participar en la convocatòria per a 
l’exercici 2012. 
 
Ateses les propostes que han elaborat els diferents departaments 
municipals, d’acord amb les instruccions que consten en la 
documentació que s’ha rebut de la Diputació de Barcelona, en les 
quals es detallen  les actuacions i activitats que es volen dur a terme 
dintre dels diferents programes i recursos. 
  
Atès el que preveu l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Comú, en concordança amb l’article 55 d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació 
aplicable. 
 
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. 4523/2011, de data 14 de juny, 
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
data 23 de juny de 2011 
 

HA RESOLT 
 
Primer.-  Aprovar la relació de programes de cooperació amb la 
Diputació de Barcelona pel suport a serveis i activitats locals que 
consten en els informes resum de necessitats per àrees, departaments 
i projectes/programes que a continuació s’indiquen: 
 
 
ÀREES,  DEPARTAMENTS I PROJECTES/PROGRAMES/ACTIVITATS: 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Departament d’ Educació:  
*Projecte: Funcionament i activitats de l’Escola Municipal de Música 

Roser Cabanas 2012. 
 
Departament de Cultura: 
*Projecte: Programa de suport a la difusió de les arts plàstiques i 

visuals contemporànies. 
*Projecte: Programa de suport a la difusió de les arts escèniques 

(música, dansa i teatre). 
*Projecte: Programa de foment de les arts audiovisuals: “Concèntrica. 

Mirades fora d’òrbita” 2012. 
*Projecte: Programa de suport als esdeveniments singulars/Festivals: 

Festival Internacional de Pallassos –Memorial Charlie Rivel-. 
 
Departament de Polítiques de família: 
*Projecte: Escola Oberta 2012. 
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Departament de Patrimoni Cultural: 
*Projecte: Tractament de diversos elements patrimonials de la ciutat 

per a millorar-ne l’accessibilitat intel·lectual del públic. 
 
Departament de Polítiques d’Igualtat: 
*Projecte: Impuls polítiques d’igualtat de gènere 
*Projecte: Lluita contra la violència masclista 
*Projecte: Participació sociopolítica de les dones 
*Projecte: Coeducació, formació i cultura 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL 
 
Departament d’ Acció Social: 
*Programa: Envelliment actiu: Actuació: “Projecte d’envelliment actiu” 

2012. 
*Programa: Inclusió social i lluita contra la pobresa: Actuació: 

“Projectes en l’àmbit de la inclusió i cohesió social” 2012. 
*Programa: Arranjament d’habitatges per a les persones grans: 

Actuació:”Projectes en l’àmbit de la inclusió social” 2012 (recurs 
material/tècnic). 

*Programa: Prevenció i millora de la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència. Actuació: “Accions socioeducatives des del teatre 
social” 2012 (recurs material/tècnic). 

*Programa: Planificació, gestió i sistemes d’informació dels serveis 
socials. Actuació: “Supervisió d’equips de serveis socials bàsics” 2012 
(recurs material/tècnic). 

*Programa: Planificació, gestió i sistemes d’informació dels serveis 
socials. Actuació: “Servei d’orientació jurídica per a persones 
usuàries dels serveis socials municipals” (recurs 
material/tècnic)2012. 

*Programa: Prevenció i millora de la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència. Actuació: “Gestió de les prestacions econòmiques de 
caràcter social” 2012 (recurs material/tècnic). 

*Programa: Atenció domiciliària, persones amb dependència i suport a 
les persones cuidadores. Actuació: “Grups de suport emocional i 
ajuda mútua” 2012 (recurs material/tècnic). 

*Programa: Prevenció i millora de la qualitat de vida de la infància i 
l’adolescència. 

 Projecte: Elaboració del Programa d’infància (recurs material/tècnic). 
 
Departament de Salut Pública i Consum 
Salut Pública: 
-Seguretat alimentària: 
*Projecte: Programa de seguretat alimentària 2012. 
-Promoció de la salut: 
*Projecte: “Promoció de la salut comunitària en el Consell de la Salut”. 
*Projecte: “Promoció de la salut comunitària. Setmana de la Salut”. 
*Projecte: “Prevenció i promoció de la salut en l’àmbit escolar”. 
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*Projecte: “Prevenció de VIH/SIDA, ITS i ENP i Promoció d’una 
afectivitat i sexualitat saludable en la comunitat”. 

*Projecte: “Promoció de la salut comunitària. Grup de promoció de la 
salut (GPS)”. 

*Projecte: “Programa de la salut comunitària. Cuinem junts, cuinem 
sà!”. 

*Projecte: “Programa Promoció de la Salut. Salut als espais joves”. 
-Animals de companyia (gossos i gats): 
*Projecte: Activitats relacionades amb els animals de companyia 

(gossos i gats) 
*Projecte: Programa de tinença responsable d’animals de companyia 

2012. “Campanya informativa sobre el cens, identificació, 
esterilització, adopció i tinença responsable”. 

-Sanitat ambiental: 
*Projecte: Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental. 
*Projecte: Projecte per al control i la prevenció de la legionel.losi. 
-Control sanitari de piscines d’ús públic 
 Projecte: Control sanitari de piscines d’ús públic (suport tècnic) 
 
Consum: 
Programa de sol·licitud serveis municipals de consum: suport als 
serveis municipals de consum: 
*Projecte: “Inspecció informació bàsica als consumidors i adhesió 
junta arbitral”. 
Programa de sol·licitud Polítiques de Consum: 
*Projecte: Campanyes d’inspecció de consum de caràcter informatiu a 
establiments comercials. 
 
Departament de Polítiques d’ocupació: 
-Desenvolupament econòmic i ocupació. Programa: Polítiques de 

Mercat de Treball. Recurs: Finançament d’accions per al foment de 
l’ocupació: 

* Projecte: “Activa’t”. 
*Projecte: Servei d’assessorament formatiu integral. 
-Desenvolupament econòmic i ocupació. Programa : Polítiques de 

Mercat de Treball. Recurs: Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals. 

*Projecte: Continuïtat Oficina Tècnica Laboral (OTL) 2012 
 
ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA, JOVENTUT I SOLIDARITAT 
 
Departament de Joventut: 
-Desenvolupament del Pla Local de Joventut de Cornellà: 
*Projecte: Reforç de la Xarxa d’informació juvenil 
*Projecte: Fer de la Xarxa d’informació juvenil de Cornellà una porta 

principal d’accés als recursos per l’emancipació dels joves. 
*Projecte: Promoció de la formació ocupacional. 
*Projecte: Potenciar l’ús de les Aules d’Estudi. 
*Projecte: Reforç educatiu als instituts de secundària. 
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*Projecte: Reforç dels PIDCES. 
*Projecte: Creació d’un taulell d’ofertes laborals al servei d’informació 

jove. 
*Projecte: Foment del voluntariat com a línia de participació en 

activitats de la ciutat. 
*Projecte: Foment de la cultura en l’àmbit juvenil, programa 

“Experimenta”. 
*Projecte: Foment de l’oci nocturn saludable amb el programa “Nits 

Insomnia”. 
-Programa de Punts d’Informació i Dinamització juvenil als Centres 

d’Educació secundària: 
*Projecte: Reforçar la tasca informativa i de participació dels PIDCES 

als instituts. 
  
Departament de solidaritat: 
-Desenvolupament del Pla de Sensibilització de Solidaritat per la 
Cooperació de Cornellà : 
*Projecte: Cicle “Entre tots construïm la Pau” 
*Projecte: XIII Fira de la solidaritat. 
*Projecte: Propostes educatives envers la solidaritat. 
*Projecte: Formació entitats: eines pel treball en xarxa-webs. 
*Projecte: Cicle de Solidaritat. 
*Projecte: Formació oberta a tothom en vers el voluntariat 

internacional, la pau etc. 
 
ÀREA D’ESPORTS 
 
1.Esport local: activitats esportives: 
-Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta: 
*Projecte: Cursa Can Mercader 2012 
*Projecte: Festa de la Bici 2012 
*Projecte: Caminada Almeda Montserrat 2012 
-Esport per a prevenir el risc d’exclusió: 
 Projecte: activitats per la inclusió i educació econòmica/social. 
-Esport, educació i valors: 
*Projecte: Programa escolar: PCEE 
*Projecte: “Xerrades sobre valors, família i esport” i “Formació 

dinamitzadors civisme”. 
*Projecte: Cornellà pel civisme, i espai esportiu pati Areny joves Riera. 
-Esport, salut i qualitat de vida: 
*Projecte: Cornellà ciutat de l’esport salut (dinamitzacions parcs + 

natació saludable millars). 
*Projecte: Fica’t a l’aigua + integració discapacitats a través de 

jornades de sensibilització. 
*Projecte: Activitats lúdiques i competitives als espais de la ciutat. 
*Projecte : Pafes prescripció grup supervisat. 
*Projecte : Cicle passejades DIBA GG 2012 
-Organització de la Festa de l’Esport: 
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*Projecte: Festa de l’esport a Cornellà 2012. Jornada de portes obertes 
a les instal·lacions esportives. 

 
2.Esport local: millora de material esportiu: 

Actuació: Millora del material inventariable. Suport per a la compra 
de material esportiu inventariable per a les instal·lacions esportives 
de la ciutat. 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
Departament de Medi Ambient 

Programa: Canvi climàtic i sostenibilitat. Recurs: Implantació de 
mesures de gestió sostenible i econòmica de l’energia, l’aigua i els 
recursos. 

*Projecte: Implantació de comptadors intel·ligents d’energia a les llars i 
implicació ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic. 
Programa: Sensibilització, participació i divulgació ambiental. Recurs: 
Activitats de sensibilització i comunicació per a la sostenibilitat. 

*Projecte: Implantació del sistema de recollida d’olis de fregir usat a 
centres educatius. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Departament de Polítiques d’Integració: 

Programa: Diversitat i convivència: Recurs: Finançament de 
polítiques locals de diversitat i convivència: 

*Projecte: Sessions de Benvinguda.  
*Projecte: Cursos de Recepció i Acollida. 
*Projecte: ”Cornellà pel civisme 2012”. 
 
Segon.- Sol·licitar la col·laboració de l’esmentat organisme en els 
diferents àmbits,  programes, recursos i projectes assenyalats en el 
punt anterior. 
 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant certificació acreditativa. 
  

Quart.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal en la seva primera sessió que celebri.” 

 
 
4.4. Decret núm. 787/12 de data  22 de febrer.     

 
“Vist el Decret 4543/2011, dictat per  aquesta Alcaldia el dia 23 de 
juny, o posteriorment modificat per nous Decrets números 
4714/2011, de 7 de juliol i 6093/2011, de 30 d’agost,  pel qual es van 
nomenar els Presidents delegats de les Comissions Informatives de 
caràcter permanent, i es van adscriure a elles els Vocals 
corresponents,  i vist l’escrit presentat per la Portaveu del Grup 
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Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds/Esquerra Unida i 
Alternativa/Entesa, pel qual es demana el canvi de representant 
suplent d’aquest Grup  en la Comissió Informativa  de caràcter 
permanent d’Economia i Interior, per raons organitzatives internes del 
Grup Municipal 
 
Per tot això, aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret 4543/2011, dictat per aquesta Alcaldia el 
dia 23 de juny, pel qual s’adscrivien a diversos Regidors i Regidores a 
les diferents Comissions Informatives municipals, en relació amb  la 
representació del Grup  Municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds/Esquerra Unida i Alternativa/Entesa, en la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior, i deixar sense efecte el nomenament 
de la senyora Anna Caminals Lecha com a suplent d’aquest Grup 
municipal en aquesta Comissió,  nomenant en el seu lloc a la senyora 
Elisa Corral Lozano.  
 
Segon.-  Comunicar aquesta resolució  al President i a les Regidores 
afectades, així com a la Secretària Delegada de l’esmentada Comissió, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la pròxima 
sessió que tingui lloc.” 

 
 
 
4.5. Decret núm. 1135/12 de data 5 de març.     
 
“Vista la sentència núm. 821/2011 de 22 de novembre, dictada per la 
Secció Segona de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs ordinari núm. 
638/2008 (acumulats 639/08 i 228/09), interposat per part de la 
representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Grugesa Area 
Promociones, SL i Clara Ribas Mas, contra l’acord dictat pel Jurat 
d’Expropiació de 3 d’Octubre de 2008, que va fixar el preu just de 
l’expropiació de la finca situada a l’Av. de les Flors, 10 de Cornellà, en 
la quantitat de 904.423,18 euros i contra l’acord de 17 de febrer de 
2009, que va declarar la no admissió del recurs de reposició interposat 
per Grugesa Area de Promociones SL contra l’acord de 3 d’octubre de 
2008,  havent estat exercida la direcció lletrada per la Sra. Cristina 
Benítez Vázquez. 
 
Atès que en virtut de l’esmentada sentència dicta el següent: 
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- Declara la no admissió del recurs formulat per Grugesa Area 
Promocions, SL. 

- Estima parcialment el recurs interposat per aquest Ajuntament de 
Cornellà i la Sra. Clara Ribas Mas  

- Fixa el preu just del sol de la finca en la quantitat de 800.933,6 
euros més el 5% de premi d’afecció. 

- Fixa el preu just de l’expropiació de la edificació en la quantitat de 
39.385,50 euros, més el 5% de premi d’afecció. 

- Confirma l’Acord del Jurat d’Expropiació de 3 d’octubre de 2008 en 
la resta de fonaments. 

- Condemna a l’administració al pagament dels interessos legals que 
correspongui. 

 
Vist que la representació d’aquest Ajuntament va sol·licitar 
l’aclariment rectificació i complement de la sentència 821/2011 de 22 
de novembre.  
 
Vista la interlocutòria de 8 de febrer de 2012, dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, la qual acorda rectificar la sentència en el 
sentit de, fixar l’import del preu just en  267.215,76 euros., i rectificar 
l’al·legació d’existència d’una causa de no admissió del recurs 
presentat per Grugesa, la quan va ésser una al·legació esgrimida per la 
Generalitat de Catalunya. D’altra Banda, desestima la petició de 
complementar la sentencia en referència al valor de l’enderrocament 
de l’edificació existent. 
 
Vist l’informe jurídic de data 27 de febrer de 2012, emès per la 
Lletrada Cristina Benítez Vázquez, sobre la conveniència d’interposar 
recurs d’apel·lació contra l’esmentada sentència núm. 821/11 de 22 
de novembre. 
 
Atès que l’adopció de la corresponent resolució per la interposició del 
recurs de cassació assenyalat es de caràcter urgent, donada la 
peremptorietat del termini establert per la Llei Jurisdiccional. 
 
Atès els articles 86 de la Llei de Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Per tot això, i fent ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia 
en virtut de l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, en la seva nova redacció donada per la 
Llei 11/1999 de 21 d’abril 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats de la sentencia núm. 821/2011 de 22 de 
novembre, dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs ordinari núm. 638/2008 (acumulats 639/08 i 228/09), 
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interposat per part de la representació de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, Grugesa Area Promociones, SL i Clara Ribas Mas, i la 
interlocutòria de 8 de febrer de 2012, dictada per la Secció Segona de 
la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el terminis expressats a la part expositiva d’aquesta 
resolució. 
 
Segon.- Interposar recurs de cassació contra la sentència núm. 
821/11 de 22 de novembre. 
 
Tercer.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en 
l’esmentat recurs a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic 
d’Administració Especial, qui assumirà la direcció lletrada, i com a 
representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics d’Administració 
Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejon Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la 
representació, en conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 
29/98 i l’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució a la Secció Segona de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i a la Sra. Cristina Benítez Vázquez. 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució a la propera Comissió 
Informativa de l’Àrea d’Economia i Interior. 
 
Sisè.- Donar compte del present Decret al proper Ple Municipal que es 
celebri.” 

 
 
 
4.6. Decret núm. 1294/12 de data 9 de març.     
 

“Vist el Decret 4543/2011, dictat per  aquesta Alcaldia el dia 23 de 
juny, posteriorment modificat per nous Decrets números 4714/2011, 
de 7 de juliol, 6093/2011, de 30 d’agost i 787/2012, de 22 de febrer,  
pel qual es van nomenar els Presidents delegats de les Comissions 
Informatives de caràcter permanent i es van adscriure a elles els 
Vocals corresponents,  i vist l’escrit presentat pel Portaveu del Grup 
Municipal del Partit Popular, pel qual es demana el canvi de 
representants, titulars i suplents, d’aquest Grup  en les Comissions 
Informatives  de caràcter permanent de Benestar social i d’Espai 
Públic i Medi Ambient, per raons organitzatives internes del Grup 
Municipal. 
 
Per tot això, aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  
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HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret 4543/2011, dictat per aquesta Alcaldia el 
dia 23 de juny, pel qual s’adscrivia a diversos Regidors i Regidores a 
les diferents Comissions Informatives municipals, en relació amb  la 
representació del Grup Polític del Partit Popular  en  les Comissions 
Informatives que a continuació es relacionen: 

 
 

COMISSIÓ    
INFORMATIVA REGIDOR/A TITULAR REGIDOR/A SUPLENT 
 
BENESTAR SOCIAL Maximiliano Palacios Palacios Isabel Pérez Espinosa 
 
ESPAI PÚBLIC I  
MEDI AMBIENT Luis García Ruiz Manuel Casado Ruiz 
 
 
Segon.-  Comunicar aquesta resolució als Presidents i Presidentes  i 
als Regidors i Regidores afectats, així com als Secretaris i Secretàries  
de les esmentades Comissions, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.-  Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la pròxima 
sessió que tingui lloc.” 
 
 
 
4.7. Decret núm. 1503/12 de data 19 de març.  
 
“Vist l’escrit de data 28 de febrer (amb registre d’entrada núm. 6065 
de 5 de març de 2012), dictat per la Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en relació al recurs ordinari núm. 289/2012-CH, 
interposat per la representació de APCE Asociación de Promotores, 
Constructores y Constructores de edificios de Barcelona y Província, 
contra l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per serveis 
urbanístics per l’exercici 2012. 
 
Atès que en virtut de l’esmentat escrit es cita a aquesta Administració 
per la seva compareixença en el procés. 
 
Atès el que disposa l’article 50.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Atès la competència per acordar l’inici d’accions judicials, en aquest 
assumpte, correspon al Ple municipal, en virtut dels articles 22.2.j i 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i 17 del Reial Decret Local 2/2004, de 5 de març, d’Hisendes Locals. 
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Atesa la peremptorietat del termini establert per la Llei Jurisdiccional, 
aquesta competència pot ser assumida per l’Alcalde de la Corporació.  
 
Per tot això, i fent us de les atribucions legalment conferides a aquesta 
Alcaldia, en virtut de l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva nova redacció 
donada per la Llei 57/03 de 16 de desembre, de mesures per la 
modernització del govern local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part demandada, al recurs ordinari 
núm. 289/2012-CH, interposat per la representació de APCE 
Asociación de Promotores, Constructores y Constructores de edificios 
de Barcelona y Província,  davant la Secció Primera de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
 
Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en 
l’esmentat recurs a la senyora Gemma Escofet Mata, Tècnic 
d’Administració Especial, qui assumirà la direcció lletrada, i com a 
representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics d’Administració 
Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejon Gómez i 
Mª Teresa Mateo López ,que assumiran de forma indistinta la 
representació, en conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 
29/98 i l’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Primera de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, i a les persones nomenades als efectes escaients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució a la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior, en la propera sessió que es celebri. 
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al proper Ple Municipal 
que es celebri.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
Els decrets 4.1. i 4.2. són per donar compte de la liquidació del 
pressupost. Tots disposeu dels dictàmens, tant de la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament com de la de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió. En la Comissió Informativa ja es van explicar 
acuradament els dos decrets i els números d’aquestes liquidacions. 
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Només dir tres coses que es deriven dels informes i de la documentació 
que tenim. 
 
La primera és dir que l’estalvi net d’aquest Ajuntament és positiu i, per 
tant, també els romanents de tresoreria no són negatius. 
 
Dir com a segona cosa que la capacitat de finançament consolidada 
també és positiva, i la tercera -que ve derivada d’aquestes dues- és que 
es compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària així que no cal 
adoptar cap mesura extraordinària en el sentit que diu la mateixa Llei. 
 
Per concloure aquest punt, dir que, -com també vaig comentar l’any 
passat- es fa un considerable esforç de contenció i de control 
pressupostari en aquest Ajuntament. També es fa una mica perquè tots 
pensem en com destinem els nostres recursos i a què els destinem, però 
que aquest esforç val la pena perquè tornem a tancar el 2011 amb uns 
bons números, i sobretot tenint en compte que fem front als 
compromisos que en aquest Ple comentem quan fem l’aprovació del 
pressupost, és a dir, que deixem els diners per a les polítiques de 
família, per a les polítiques socials i per a les polítiques educatives, que 
són les més importants donada la situació actual que estem vivint. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Només reafirmar les paraules que ha dit en Sergio. Tots estem en aquest 
vaixell i fer una petita puntualització i és pel que fa a la liquidació 
pressupostària. 
 
Nosaltres ja ho vam demanar a la Comissió Informativa, que ens 
hagués agradat que haguéssim tingut les partides com s’han tancat  
finalment una miqueta més desgranades, per veure com ha acabat sent 
l’exercici. Per exemple, ara hi ha els impostos directes, tenim una 
previsió de 34 milions, s’han acabat meritant durant l’exercici, 37 
milions, s’han cobrat 33 milions.  
 
Què ens hagués agradat veure?, doncs aquestes diferències, a què es 
deuen?, dins de quins impostos es deuen?, més que res per fer front i 
per començar a pensar com ens ve aquest 2012. 
 
L’únic que demanem és si es pot facilitar una miqueta més extens per 
tal que nosaltres en tinguem coneixement. Res més que això.     
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Afegint al que plantejava el Portaveu de CiU, a nosaltres ens sembla 
important que quan es planteja una liquidació d’un pressupost -del 



 18

volum del pressupost de la nostra ciutat- val la pena fer tota l’explicació 
possible.  
 
Em sembla molt encertada la presentació que ens van fer tant 
l’Interventor com el Tinent d’Alcalde d’Economia en la Comissió 
Informativa, però considerem que, com que la diferència entre el 
pressupost aprovat al 2011 i el que s’ha liquidat al final, deu ser 
substancial perquè hem aprovat moltes modificacions de crèdit. Per tant, 
hi ha segurament despeses que s’han incrementat del que es va 
pressupostar i coses que s’han deixat de fer i en diferents partides el 
moviment deu ser important, sí que haguéssim agraït una entrada més 
detallada en les polítiques concretes, en el Departament d’Educació, de 
Serveis Socials, en el Departament de Treball, que han incrementat  a 
final de l’any en uns imports “ics” o “ i grega” la seva despesa.  
 
La situació s’ho mereix i es mereix un exercici d’explicació més ampli, no 
només amb les partides o la identificació de les partides que avui ens 
plantegen aquí que són les partides, els capítols i el sistema d’explicació 
dels pressupostos, sabem que és complicat i que segurament requeria 
d’una explicació més per programes d’allà on s’ha fet més despesa. 
 
Després, una última pregunta entenent el que es va explicar en la 
Comissió Informativa. Aquest Ajuntament liquida el 2011  amb un super 
hàbit de pràcticament quatre milions d’euros i, per tant, crec que és 
important també que des de l’Equip de Govern expliqueu una mica com 
creieu que aquests 4 milions s’han de re situar en les polítiques en el 
proper any.    
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Poc més a dir o molt més a dir, no ho sé, però sí que en aquesta línia és 
el que diuen els diferents grups. El desviament del pressupost és de 
gairebé trenta milions d’euros, és a dir, pressupostem setanta milions 
d’ingressos i uns setanta de despeses i hem acabat amb cent. És a dir, 
això es déu evidentment a les modificacions de crèdit que contínuament 
fem, les quals votem en contra i de les quals es pot dir que es poden 
pressupostar abans. 
 
Potser la línia de major informació que hauria de donar el Govern, sí que 
podria ser en la línia de què, igual que donem molta publicitat a l’hora 
d’aprovar pressupostos, com els aprovem, què fem, quines són les 
incidències, potser en la liquidació del pressupost és on s’hauria de dir 
què és el què hem fet. En aquesta línia no tenim informació per a dir si 
hem fet o no hem fet, si s’han fet o no s’han fet.   
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només hi ha una pregunta i la pregunta té una resposta ràpida: a 
suportar el que no paguen altres administracions i, entre elles, la 
Generalitat –és evident-.  
 
Ara passem al punt 4.3. que seria la relació de programes de cooperació 
que hem de presentar a la convocatòria en la Diputació de Barcelona. 
 
El punt 4.4. és una modificació de regidors adscrits a Comissions 
Informatives per part del Grup d’Iniciativa. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
Pel que fa al punt 4.5., tots teniu el decret i, en tot cas, allà ho explica 
molt bé. És una sentència de 22 de novembre de 2011, contra un acord 
dictat pel Jurat d’Expropiació amb data 3 d’octubre de 2008, referent a 
l’expropiació de la finca situada a l’avinguda de les Flors, 10, de 
Cornellà. 
 
El que es fa és que les quantitats fixades pel Jurat d’Expropiació, les 
canvien. Nosaltres el que vam fer és un recurs i en aquest hi ha una 
sentència, en la qual desestima una part i estima una altra i el que fem 
també ara és interposar un recurs de cassació sobre tot això. 
 
En tot cas, ho explico així perquè està tot en el decret i la veritat és una 
mica confús, amb un llenguatge molt jurídic, que està absolutament ben 
explicat en el decret, però és això.   
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt 4.6. també és una modificació de regidors adscrits a Comissions 
Informatives, proposada per part del Grup del PP. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
El punt 4.7. és comparèixer com a part demandada en un recurs 
ordinari que presenta la representació de l’Associació de Promotors i 
Constructors Immobiliaris. 
 
Com recordareu, aquesta Associació va fer al·legacions a les 
Ordenances. A la número cinc, relativa a l’Impost de Construccions i 
Obres i a la número vuit, que és la Taxa de Serveis Urbanístics. 
  
Les vam desestimar, i en aquest cas el que ha fet aquesta Associació és 
interposar un recurs en el Tribunal Superior de Justícia que és on “toca”, 
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no en la desestimació de la cinc, però sí en la desestimació de la part 
referent a l’Ordenança vuit. 
  
Si recordeu, el que al·legaven és que hi havia una desvirtuació de 
l’objectiu de la taxa, que hi havia una vulneració de l’article 20 del Text 
Refós de la Llei reguladora, en el sentit de què els serveis s’havien de 
prestar i, per tant, no s’havien de cobrar, i després que no era exigible la 
taxa en els casos de desestiment o denegació de la llicència. 
  
Nosaltres pensem que aquestes tres coses, realment, no eren 
al·legacions que havíem d’acceptar, i vam desestimar-les. Han presentat 
aquesta demanda que diu que presenten aquesta demanda en 
ajuntaments –no és només a Cornellà- que són representatius de la 
província de Barcelona, i en aquest cas, doncs bé, ens consideren 
representatius de la província de Barcelona, i ens porten a judici, i bé, 
doncs anirem a judici.   
  
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 

 
 
3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
5.1. Decret núm. 1127/12 de data 5 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, aquesta 
Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del Consell de la 
Dona d’aquesta ciutat, nomenant, paral·lelament, a la senyora 
Margarita Artal Serrat, com a Secretària de l’esmentat Consell, per 
exercir les funcions previstes per l’article 11 del seu Reglament 
Orgànic, però sense determinar l’import de la dieta a percebre per 
assistència a les sessions d’aquest Consell i a les reunions setmanals 
per a la seva preparació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 
 
 



 
 

 
 

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

 

 21

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Complementar el Decret de l’Alcaldia número 5470/2011, de 
29 de juliol, en el sentit d’establir una dieta a favor de la Secretària del 
Consell de la Dona d’aquesta ciutat, senyora Margarita Artal Serrat, 
per import de 185 € mensuals bruts, per assistència efectiva a les 
sessions que mensualment es convoquin del Ple de l’esmentat Consell 
i a les reunions setmanals de preparació dels seus assumptes, que 
tindran lloc durant onze mesos en cada exercici. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretària del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, així com al 
Departament de Recursos Humans, 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.” 
 
 
5.2. Decret núm. 1205/12 de data 7 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Regidora Delegada de Polítiques de 
Benestar Social del passat dia 22 de febrer, i atenent a les peticions de 
les Entitats Unió General de Treballadors (UGT), Organització Nacional 
de Cecs de Catalunya (ONCE) i Federació d’Associacions de Pares i 
Mares d’Alumnes (FAMPA), les quals  sol·liciten, o bé  la modificació 
dels seus representants, o bé la seva incorporació 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 5511/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
• Nomenar en representació de la Federació d’Associacions de Pares i 

Mares d’Alumnes (FAMPA), en el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, 
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titular i suplents respectivament,  a les  persones que a continuació 
s’assenyalen: 

 
 Titular: senyora Aurora Rosa Trinidad 
 Vocal 1a. Substitut:  senyor David Andrades Espinosa 
 
• Nomenar en representació de l’Organització Nacional de Cecs de 

Catalunya (ONCE), en el Ple d’aquest Consell, com a Vocal titular a 
la  persona que a continuació s’assenyala: 

 
 Titular: senyora Marisol Bilbao Barrio 
 
• Deixar sense efecte el nomenament de la representant titular de la 

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)  en el Ple d’aquest 
Consell, senyora Rosa M. Guàrdia Porcar i nomenar en 
representació de l’esmentada Entitat en el seu lloc, al senyor Andrés 
Romero Giménez 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials 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.” 
 
 
5.3. Decret núm. 1295/12 de data 9 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 6204/2011, de 12 de setembre,  i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat. 
 
 Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del 
Partit Popular  de data 6 de març últim,  es sol·licita la modificació de 
la composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució dels  
representants, titular i suplents, d’aquest Grup Polític  Municipal. 
    
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 6204/2011, de 12 de 
setembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell  
Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, en el 
sentit següent: 
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• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, del Grup Polític Municipal del Partit Popular,  en el Ple 
d’aquest Consell. 

  
• Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les 
persones següents: 

 
• Titular: Senyora Isabel Pérez Espinosa 
• Suplent Primer: Senyor Maximiliano Palacios Palacios 
• Suplent Segona: Senyora M. Isabel Espinosa Fernández. 

  
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 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.” 
 
 
5.4. Decret núm. 1296/12 de data 9 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 6933/2011, de 10 d’octubre, 
posteriorment modificat per Decrets 53/2012, de 13 de gener i 
370/2012 d’1 de febrer, i com a conseqüència de la nova organització 
derivada de la Corporació sorgida de les Eleccions Municipals que 
varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, aquesta  Alcaldia va 
designar els membres integrants del Ple del Consell Municipal de la 
Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
 Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del 
Partit Popular  de data 6 de març últim,  es sol·licita la modificació de 
la composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució dels  
representants, titular i suplents, d’aquest Grup Polític  Municipal. 
    
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 6933/2011, de 10 
d’octubre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell  
Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, del Grup Polític Municipal del Partit Popular,  en el Ple 
d’aquest Consell. 
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• Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les 
persones següents: 

 
• Titular: Senyora María Turruchel Alcantud 
• Suplent Primera: Senyora Elisabeth Morales Sánchez 
• Suplent Segon: Senyor Maximiliano Palacios Palacios. 

  
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
5.5. Decret núm. 1297/12 de data  9 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 7673/2011, de 3 de novembre,  i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà 
de Llobregat. 
 
 Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del 
Partit Popular  de data 6 de març últim,  es sol·licita la modificació de 
la composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució dels  
representants, titular i suplents, d’aquest Grup Polític  Municipal. 
    
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 7673/2011, de 3 de 
novembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell  
Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, 
en el sentit següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, del Grup Polític Municipal del Partit Popular,  en el Ple 
d’aquest Consell. 

  
• Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les 
persones següents: 
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• Titular: Senyora M. Isabel Espinosa Fernández 
• Suplent Primer: Senyor Luis García Ruiz 
• Suplent Segon: Senyor Maximiliano Palacios Palacios 

  
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
5.6. Decret núm. 1298/12 de data 9 de març.  
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre i 1205/2012, de 7 de 
març, 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 Comunitari de Serveis Socials de 
Cornellà de Llobregat. 
 
 Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del 
Partit Popular  de data 6 de març últim,  es sol·licita la modificació de 
la composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució dels  
representants, titular i suplents, d’aquest Grup Polític  Municipal. 
   
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5511/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, del Grup Polític Municipal del Partit Popular,  en el Ple 
d’aquest Consell. 

 
• Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les 
persones següents: 

 
• Titular: Senyora María Turruchel Alcantud 
• Suplent Primer: Senyor Maximiliano Palacios Palacios 
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• Suplent Segona: Senyora M. Isabel Espinosa Fernández. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials 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.” 
 
 
 PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
El punt 5.1., és complementar el decret de l’Alcaldia que en el seu 
moment es va aprovar en el sentit de què en el Consell de la Dona es 
nomenava una secretària.  
 
En tot cas, les dietes que se l’havien de pagar a aquesta secretària no 
sortien, i el que es fa en aquest Decret, que complementa el que es va 
aprovar, és dir que el que se li paga a aquesta secretària per assistir al 
Consell de la Dona i assistir a les comissions setmanals que es fan i a 
les reunions que toquen, són 185 euros mensuals bruts. 
  
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
Els decrets 5.2, 5.3. 5.4 i 5.5 i 5.6. són modificacions de diversos 
membres de Consells de participació en els temes de Serveis Socials. 
FAMPA i ONCE  i  la resta són canvis del Grup Partit Popular. 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
 

 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
6.- Restar assabentats del certificat emès per l’Interventor 
General, en compliment d’allò que disposa l’article 3 del Reial 
Decret-Llei 4/2012, pel que es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme 
de finançament  per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
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Restar assabentats certi- 
ficat Interventor per esta- 
blir mecanisme de finan- 
çament  pagament als  
proveïdors. 

DICTAMEN 
 
“Vist el certificat emès per l’interventor general de l’Ajuntament en 
compliment d’allò que disposa l’article 3 del Reial Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer de 2012, pel que es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
De conformitat amb el que regula el número 2 del citat article 3, el 
sotasignant proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Únic.- Restar assabentats del certificat emès per l’interventor general 
de l’Ajuntament en compliment d’allò que disposa l’article 3 del Reial 
Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer de 2012, pel que es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals, segons el qual a 15 de març de 2012, no consta cap 
obligació pendent de pagament que reuneixi els requisits establerts a 
l’article 2 del Reial Decret-Llei 4/2012, a càrrec de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, ni dels seus organismes i entitats dependents 
que li pertanyen íntegrament, Organisme Autònom Institut Municipal 
de Radiodifusió i Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A.” 

 
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 tots/es recordareu, a començament del mes de març vam realitzar 
un Ple extraordinari atesa la publicació al BOE de 24 de febrer, del Reial 
Decret 4/2012, que el que deia era que “es determinaven les obligacions 
d’informació i procediment necessaris per establir el mecanisme de 
finançament per al pagament dels proveïdors a les entitats locals” 
entenent per entitat local tots els organismes que depenguin 
íntegrament d’ella.  
 
Segons diu aquest Decret –reprodueixo el que vaig dir en aquella sessió 
del Ple- “Les entitats locals hauran de remetre a l’òrgan competent, al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb data límit de 15 de 
març, una relació certificada de totes les obligacions pendents de 
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pagament, que siguin vençudes, líquides i exigibles, registrades màxim 
el 31 de desembre de 2011 i que es trobin dintre de l’àmbit d’aplicació 
del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic”. 
  
També dèiem que aquest certificat que s’havia de fer, l’havia de remetre 
l’Interventor Municipal i que era obligatori donar compte al Ple Municipal 
d’aquest certificat. 
  
Òbviament el certificat  s’ha remés a l’òrgan competent en temps i forma 
abans del 15 de març, i el que fem ara és donar compte en aquest Ple 
d’aquest certificat en el sentit de què, segons les dades que disposava 
la intervenció municipal, no constava cap obligació de pagament que 
reuneixi els requisits establerts en aquell Reial Decret.  
 
És a dir,i perquè s’entengui, en aquest Ajuntament, a l’Organisme 
Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i l’empresa Procornellà, no 
existeix cap factura vençuda i exigible pendent de pagament a data 31 
de desembre de 2011, i això és el que diu el certificat que l’Interventor a 
remés a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
  
Voldria fer una pregunta, i és si ha hagut alguna factura o algun crèdit 
exigible i vençut amb alguna empresa que quan s’anés a pagar 
l’empresa hagués tancat. 
  
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Com tu comprendràs, això és una part de preguntes. No estem parlant 
d’aquest tema i, per tant, “no toca”.  
 
Això és un restar assabentats, no hi ha cap inconvenient en contestar 
aquesta pregunta, però l’hauràs de fer en el proper Ple perquè en aquest 
ja hi tens dos.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
7.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2012, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar expedient modifi- 
cació crèdits 9/2012. 
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DICTAMEN 
 
“Vistes les sol.licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul.lació de despeses del Departament de Polítiques d’Espai Públic, 
motivada per atendre les despeses derivades de l’adquisició de 
material informàtic no inventariable, i la instal.lació a les piscines de 
Can Mercader de desinfecció de l’aigua mitjançant rajos ultraviolats, 
per un import total de 102.152,46 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits crèdit extraordinari amb 
càrrec a baixes per anul.lació de despeses del Departament de Medi 
Ambient, motivades per la construcció d’horts escolars als centres 
educatius de Cornellà, i l’adquisició de dispensadors per la campanya 
de recollida d’olis de fregir usats, per un import total de 7.184,41 
euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul.lació de despeses del Departament d’Acció 
Social, Salut Pública i Consum, per atendre la prorroga del contracte 
del servei de control de plagues, per un import de 7.980 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Acció Territorial i Habitatge, sol.licitant 
modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per procedir a 
l’atorgament de subvencions a les Comunitats de Propietaris per 
l’instal.lació d’ascensors; per fer front a la diferència entre el preu 
establert pel Jurat d’Expropiació i el determinat per la sentencia 
dictada pel Tribunal Suprem en recurs de cassació núm. 5745/2008, 
en relació a l’expropiació de la finca situada a l’Av. de les Flors, 20 de 
Cornellà; i per transferir a l’empresa Procornella l’import de les 
despeses a realitzar a la Biblioteca Sant Ildefons, i del desviament dels 
serveis de subministrament per a l’instal.lació d’ascensors, per un 
import total de 1.680.344,35 euros. 
 
Vista la sol.licitud de modificació de crèdit per crèdit extraordinari 
amb càrrec a baixes per anul.lació de despeses, del Departament 
d’Educació, per la correcta aplicació de les despeses derivades de la 
divulgació de temes educatius als centres escolars, per import de 580 
euros. 
 
Vista que la proposta d’acord 02/12/2011-7 del Consell Plenari del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, aprova l’aportació econòmica 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’exercici 2012, que 
ascendeix a 3.736,15 euros, i que el crèdit inicial consignat és 
insuficient, cal suplementar la partida en 186,15 euros, amb càrrec al 
Romanent de Tresoreria. 
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Vista la petició de modificació de crèdit del Departament de Recursos 
Humans, per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria, per fer front a l’aportació municipal derivada de la 
subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per als plans 
ordinaris d’ocupació local, i que ascendeix a 134.211,39 euros. 
 
Vista la sol.licitud de modificació de crèdits del Departament de 
Patrimoni per crèdit extraordinari amb càrrec a Romanent de 
Tresoreria, per la contractació de l’assistència telefònica i telemàtica 
del programa informàtic GPA de gestió del patrimoni, per import de 
7.080 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Biblioteques, 
motivada per l’adquisició de mobiliari per a la Biblioteca Sant Ildefons, 
per import de 600.000 euros. 
 
Vista la necessitat de transferir la quantitat de 300.000,00 i 
1.000.000,00 d’euros, respectivament de les partides Empreses 
Municipals/Procornella-Equipaments i Empreses Municipals/ 
Procornella-Projectes Municipals, a una partida de nova creació per a 
l’arranjament de carrers i places. 
 
Vista la sol.licitud de modificació de crèdits del Departament 
d’Informàtica, per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria, amb motiu del reajustament realitzat a la contractació 
d’una solució corporativa de comunicacions unificada, per un import 
de 79.622,68 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals,  i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2012. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2012, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

 Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 
9/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
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baixes per anul.lació de despeses i romanent de tresoreria que es 
proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 

ESTAT DE DESPESES 

Consignació Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0006.920C2.2060000 LLOGUER EQUIPS TELEFONICS 47.295,00 19.682,73 0,00 66.977,73 

0006.920C2.2220000 CONSUM TELEFONS 326.267,00 59.939,95 0,00 386.206,95 

0113.342C0.6320000 MILLORA INSTAL. ESPORTIVES 35.000,00 102.052,46 0,00 137.052,46 

0551.151B0.6000000 ADQUISICIÓ TERRENYS 0,00 421.974,92 0,00 421.974,92 

0551.152C0.4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIET. 9.000,00 36.000,00 0,00 45.000,00 

0551.152C0.7400003 
TRANSF. CAP. 
PROCORNELLA/ASCENSORS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

0551.332I0.7400000 
TRANSF. CAP. PROCORNELLA/BIBL. 
S.ILDEFONS 0,00 1.152.369,43 0,00 1.152.369,43 

0776.945A0.4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LL. 3.550,00 186,15 0,00 3.736,15 

0780.241D0.1310000 LAB. EVENTUAL/PLANS OCUPACIO 251.896,62 107.015,42 0,00 358.912,04 

0780.241D0.1600000 SEG. SOCIAL/PLANS OCUPACIÓ 93.512,15 27.195,97 0,00 120.708,12 

0781.933J0.2270601 CPS/AS.TECNICA PROG.GPA/PATRI 0,00 7.080,00 0,00 7.080,00 

1402.332I0.6250000 MOBILIARI/BIBLIOT.S.ILDEFONS 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

TOTAL DESPESES   2.603.497,03 0,00 

ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESOR.DESP.GRALS. 4.462.242,51 2.603.497,03 0,00 7.065.739,54 

TOTAL INGRESSOS   2.603.497,03 0,00 

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 

 
Consignació Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0112.159K0.2200001 MAT. OFICINA NO INV./MANTENIM. 5.500,00 0,00 100,00 5.400,00 

0112.159K0.2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./MANTEN 0,00 100,00 0,00 100,00 

0113.151B0.6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLAC 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

0114.172A0.2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS 20.000,00 0,00 1.780,00 18.220,00 

0114.172A0.4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES 32.000,00 0,00 5.404,41 26.595,59 

0114.172A0.6230000 ADQ. MAT.INV./CAMP. M.AMBIENT 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00 

0114.419A0.6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS 0,00 5.404,41 0,00 5.404,41 

0331.313B0.2270600 TREBALLS TECNICS/S. PUBLICA 27.417,00 0,00 7.980,00 19.437,00 

0331.313C0.2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI 22.756,00 7.980,00 0,00 30.736,00 

0663.323F0.2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUCIO/DIN. ED 0,00 580,00 0,00 580,00 

0663.323F0.2269902 DESPESES DIVERSES/DIN.EDUC. 3.076,00 0,00 580,00 2.496,00 

0774.342D0.4490000 
EMPRESES MPALS./PROCORNELLA-
EQUIPAMENTS 1.300.000,00 0,00 300.000,00 1.000.000,00 

0774.241D1.4490000 
EMP. MPALS./PROCORNELLA-
PROJECTES MUNICIPALS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 

TOTAL DESPESES   1.315.844,41 1.315.844,41 
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RESUM PER CAPÍTOLS 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
   Altes       Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal 134.211,39 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 95.362,68 10.440,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 36.186,15 1.305.404,41 
Cap. VI.- Inversions reals 2.431.211,79 0,00 
Cap. VII.- Transferències capital          1.222.369,43        0,00 
 
 TOTAL 3.919.341,44 1.315.844,41 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
   Altes       Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers                 2.603.497,03               0,00 
 
 TOTAL 2.603.497,03 0,00 
 

  
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts 
en l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
  
Una vegada que es fa la liquidació del pressupost, i tenint en compte 
que hi ha un romanent positiu, es poden fer modificacions de crèdit amb 
càrrec a aquest romanent, i el que es fa és una modificació de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria de dos milions sis-cents mil euros. 
Les partides més importants, en aquest cas, és una transferència a 
l’empresa Procornellà per fer tot el tema d’urbanització que hi ha al 
costat de la biblioteca de Sant Ildefons i després també un alta de 
600.000 euros per poder dotar de mobiliari a la biblioteca de Sant 
Ildefons. 
  
Totes les altres no són tan grans, en tot cas també les vam explicar, una 
per una, a la Comissió Informativa. 
  
Per altra banda, també hi ha modificacions per crèdits extraordinaris 
amb càrrec anul·lacions de despeses, és a dir, altes i baixes, partides 
que baixen i altres que pugen, però que realment la quantitat de diners 
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és la mateixa, no es posen més diners. En aquest cas també es va 
explicar i la quantitat és per 1.315.000,-euros. 
  
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Referent a aquestes modificacions de crèdit, nosaltres entenem que fa 
quatre o cinc mesos que vam aprovar el pressupost municipal i el fet és 
que veiem aquí que hi ha unes modificacions de crèdit, que ja sabem 
que per això la Llei dóna aquesta figura perquè poden haver un seguit 
d’imprevistos durant el mandat que hem d’anar cap aquesta figura. 
Nosaltres vam preguntar a la Comissió Informativa i encara no ens 
acaba de quedar les coses clares i una és la que ara ha esmentat el 
Tinent d’Alcalde, és aquesta de 600.000,- euros que fa referència a la 
biblioteca de Sant Ildefons. 
  
Nosaltres entenem que -quan estàvem aprovant el pressupost a 
l’octubre o novembre- sabíem que aquesta biblioteca ja estava 
construïda i també sabíem que s’havia de dotar de mobiliari. Per tant, 
en aquest sentit, sabem que durant l’any 2012 podem preveure que 
haurem de fer la despesa de 600.000,- euros per al mobiliari de la 
biblioteca. Per tant, a nosaltres ens agradaria que això hagués estat 
reflectit en el pressupost municipal. 
  
A vegades ja sabem que les modificacions de crèdit són necessàries, 
però hi ha d’altres que creiem que amb una millor gestió i intentant 
encarar les coses diferent, creiem que tots en sortiríem beneficiats. 
  
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Nosaltres volem  manifestar el nostre vot afirmatiu.  
 
Algunes vegades votem afirmativament i altres no ho hem fet en les 
modificacions de crèdit, però en aquest cas ho fem afirmativament, 
bàsicament per la concreció finalment de les possibilitats que permet a 
Procornellà tirar endavant el Pla d’Ocupació propi o la posada en marxa 
d’allò que té a veure amb un programa bàsicament adreçat a la 
generació de llocs de treball per a la ciutat de Cornellà, la qual cosa 
creiem que és clau. I com vam plantejar en el debat de pressupostos, 
crec que és una possibilitat necessària en aquests moments per a molta 
gent de la nostra ciutat que ja no està percebent cap tipus de prestació.  
 
Recordeu que estem  vora del 40% del desocupats/des d’aquesta ciutat 
que no perceben cap tipus de prestació, per tant, necessitem projectes 
d’aquest tipus i, per això, nosaltres votem a favor en aquest cas, 
bàsicament per aquesta concreció d’aquesta proposta de contractació 
directa via plans d’ocupació propis -o com li vulguem dir- de l’empresa 
Procornellà que creiem que és un encert i una bona política. 
  



 34

Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
  
Nosaltres votem en contra la modificació i, a més, votem en contra del 
sentit del vot d’Esquerra Unida perquè no creiem que estiguem votant el 
fons de la modificació de crèdit sinó que estem votant una modificació 
de crèdit. 
  
Tornem a la mateixa cosa, és la mateixa incidència que abans, els fons 
del pressupostos es van votar a l’octubre, la modificació de crèdit és una 
qüestió tècnica de quan s’executa el pressupost.  
  
No reincidiré més en el tema, i més, quan en Jordi ha dit que quan es 
prepara una biblioteca, se suposa que entens que s’ha de moblar, 
aleshores en el pressupost d’octubre ja s’entenia que ens gastaríem 
600.000,- euros en mobles, i a partir d’això, no desgranaré tota la 
modificació. Veig que hi ha algun tema d’energies alternatives, que hem 
tret partides,bé, una mica és el mateix, no entraré en el fons sinó en la 
modificació de crèdit perquè crec que es pot pressupostar aquesta 
modificació de crèdit amb anterioritat. 
  
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
Pel que fa al tema dels mobles de la biblioteca, ja m’agradaria haver 
tingut el  projecte abans, però el projecte el tenim quan el tenim, quan 
s’acaben unes obres, quan conformes les diferents propostes, aleshores 
pots acabar de tancar quin és el projecte, perquè fins que no has tingut 
el projecte, no pots fer una proposta raonable del que s’hauria de 
contemplar.  
  
Crec que l’important a ressaltar és que tenim diners per poder-la 
acabar, més enllà del que diuen aquests papers. El problema seria si 
com passa malauradament en altres municipis en aquests moments, 
que tenen equipaments tancats, que no els poden obrir perquè no tenen 
diners per poder-los equipar. 
  
Després, ressaltar el que ha dit l’Arnau, que a mi em sembla molt 
important. És una de les propostes que estan previstes dins de l’Acord 
Social que és gestionar el nostre pressupost d’inversions que fa 
referència  a  temes  d’obres i intervenció en els espais públics de la 
ciutat, que ho farem una mica com fa vint anys, perquè la situació és 
tan dura, la crisi és tan dura, que encara que a  alguns no l’interessi 
massa, als que els hi interessa, sabem que d’aquesta forma podrem 
ajudar a molta gent i a moltes persones de la nostra ciutat. 
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VOTACIÓ 
 

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

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

Abstenció: 
 
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. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
   
 
 
 
8.- Desestimar les al·legacions presentades durant  el període 
d’exposició pública i  aprovar definitivament  la modificació de 
diversos articles del Reglament Orgànic Municipal. 

Desestimar al·legacions i   
aprovar definitivament  
modificació articles del  
ROM. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 22 de desembre de 
2011, aquest Ajuntament va procedir a l’aprovació inicial de la 
modificació de diversos articles del Reglament Orgànic Municipal, 
ordenant que aquest fos sotmès al tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats preceptivament establert. 
 
Atès que un cop finalitzat el període d’exposició pública el passat dia 
27 de febrer d’enguany, es constata la presentació d’un escrit 
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d’al·legacions i/o suggeriments per part del Grup Polític Municipal de 
Convergència i Unió, en el qual es plantegen diferents esmenes de 
redacció alternativa que afecten, totalment o parcialment, als articles 
102, 103, 106  i 149, a més d’addicionar un nou article entre els 106 i 
107,  una nova Disposició Addicional 1ª,  i addicionar una cinquena 
columna en l’annex 5 de l’esmentat Reglament Orgànic, que es 
concreten en els termes següents: 
 
• Article 102 

 
En relació amb aquest article es proposa la supressió de la frase “i 
es corresponsabilitzen” referent a la naturalesa jurídica del Consell 
de Ciutat, quedant el text del tenor literal següent: 
... 
 
El Consell de ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el qual els representants 
de la ciutadania i de l’Ajuntament participen dels principals 
assumptes de la ciutat. 
... 

• Article 103 
 

En relació amb aquest article es proposa afegir un punt setè amb la 
redacció següent: 
... 
 
7. Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria 
d’audiències públiques, proposar l’impuls de processos 
participatius, consultes ciutadanes i referèndums, com també 
jurats ciutadans. 
... 

• Article 106 
 

Tot i que no es concreta que la proposta d’addició vagi referida a 
aquest article, pel seu contingut s’interpreta que es proposa 
substituir el seu paràgraf primer pel text següent:  
...  
 
Els Vicepresidents/es seran escollits d’entre els/les membres de les 
institucions i les entitats associatives presents al Consell de Ciutat 
que hagin manifestat prèviament la seva voluntat de ser 
escollits/des. 
... 

• Article nou entre el 106 i el 107 
 

Es proposa l’addició d’un article nou, entre els articles 106 i 107 del 
ROM, del tenor literal següent: 
...  
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• Article 107.- Observadors 
 

La Presidència, en funció dels temes a tractat, podrà convocar altres 
regidors/es, responsables d’entitats i professionals de reconegut 
prestigi a participar en les sessions plenàries del Consell, amb veu 
però sense vot. Els membres del Plenari podran fer arribar la seva 
proposta de convidats per tal que la Presidència la valori. 
 
Els Regidors o Regidores municipals hi poden assistir en qualitat 
d’observadors, amb veu però sense vot. 
... 

• Article 149 
 

En relació amb aquest article es proposa la supressió, en el seu 
últim paràgraf, de l’incís “que només podran utilitzar els vocals que 
no ostentin el càrrec de regidor/a”, quedant el paràgraf literalment 
redactat en la forma següent: 
... 
 
En l’ordre del dia de totes les sessions hi haurà un torn de precs i 
preguntes. 
... 

 
• Disposició Addicional 1a. nova 
 

Es proposa l’addició d’una Disposició Addicional 1ª al ROM, del 
tenor literal següent: 
...  
 
A iniciativa de la meitat del nombre legal dels membres del Consell 
de Ciutat i dels òrgans municipals legitimats, es podrà iniciar el 
procediment per a modificar el present Reglament que haurà de 
portar la comissió Informativa pertinent o Alcaldia en un termini de 
dos mesos al Ple municipal. 
... 

• Annex número 5 del ROM: 
 
Es proposa afegir una cinquena columna al document que figura 
com annex núm. 5 del ROM, on els Regidors amb dedicació 
completa o parcial d’aquest Ajuntament hagin de posar la quantitat 
de la quota líquida de la seva declaració d’IRPF. 
 
Atès que aquestes al·legacions no són susceptibles de ser 
estimades, en  considerar que van en contra de l’esperit del mateix 
Consell de Ciutat ja que: 
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• El Consell de Ciutat ha d’esdevenir el màxim òrgan consultiu del 
consistori i no altre ple municipal. És el màxim òrgan de 
participació de caràcter consultiu i,  per tant, no vinculant, 
entenent d’aquesta manera que la corresponsabilitat que es demana 
als membres no té cap naturalesa jurídica sinó  ètica o moral. 
 

• Els Grups municipals estan representats al Consell de Ciutat amb 
la figura d’un regidor per grup com a membre de ple dret, i queda 
clar al mateix text que es poden constituir  Comissions de Treball, a  
les quals seran convidades aquelles persones que es considerin 
necessàries. Per tant, no cal ampliar el número de membres del 
Consell de Ciutat 
 

• D’altra banda i en quant a l’annex 5 del Reglament Orgànic 
Municipal, relatiu a la publicitat de  les declaracions patrimonials 
dels Regidors i Regidores,  observa perfectament l’objectiu pel qual 
ha estat creat, que no és altre que donar transparència a la situació 
patrimonial dels Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament i, per 
tant, no cal afegir més informació al respecte. 

 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àrea d’Economia i 
Interior, 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. 4523/2011,  de 14 de juny,  que va ser 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 
de juny de 2011, i vist l’informe núm. 15/2012, de 6 de març, emès 
per la Secretària General, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar íntegrament i per les raons anteriorment 
exposades, les al·legacions presentades pel Grup Polític Municipal de 
Convergència i Unió, durant el tràmit d’exposició pública, i aprovar 
definitivament la modificació de l’esmentat Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
Segon.- Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament en el 
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop transcorreguts 
quinze dies a partir de la seva total publicació. 
Així mateix es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i 
s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i 
en el Butlletí d’Informació Municipal, anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el 
text. 
 
Tercer.- 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. 
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Quart.- Comunicar aquest acord al Portaveu del Grup Polític 
Municipal que ha comparegut en el tràmit d’exposició pública 
presentant al·legacions, als efectes legals escaients.” 
 
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 recordareu, al Ple de desembre de 2011, vam aprovar la 
modificació inicial d’aquest ROM, en el sentit de determinar com els 
membres d’aquest Consistori han de publicar anualment les 
declaracions de béns i activitats i també de dotar-nos d’un nou òrgan 
consultiu, deliberant i de participació, anomenat Consell de Ciutat. 
  
En el cas de no haver-se presentat cap esmena, l’aprovació d’aquesta 
modificació s’hagués fet de manera automàtica, però com no s’ha donat 
aquesta situació, el procediment s’ha endarrerit al voltant de dos mesos 
i ha fet necessari el tornar a portar aquest punt al Ple Municipal. 
  
Les esmenes a la modificació del ROM que han estat presentades pel 
Grup de CiU, consten en la proposta d’acord, per tant, com les teniu 
tots/es, no les repetiré, però el que sí diré és per què no s’accepten i, no 
s’accepten en base a què creiem que van en contra de l’esperit que 
comporta aquesta modificació amb la inclusió del Consell de Ciutat i del 
Reglament de  Patrimoni.  
 
Tal i com consta en la proposta d’acord el Consell de Ciutat ha 
d’esdevenir el màxim òrgan consultiu del Consistori i no altre Ple 
municipal. És el màxim òrgan de participació de caràcter consultiu i, per 
tant, no vinculant i entenent que d’aquesta manera la corresponsabilitat 
que era una de les esmenes que es presentaven, que no sortís aquesta 
paraula, la “corresponsabilitat” que es demana als membres no té cap 
naturalesa  jurídica, però sí que la té ètica i/o moral, per la qual cosa sí 
que entenem que ha d’estar. 
  
També entenem que els grups municipals estan representats en la 
figura d’un regidor per grup com a membre de ple dret i, per tant, queda 
clar que es poden realitzar les comissions de treball. Això queda clar en 
el mateix text, a les quals poden ser convidades aquelles persones que 
es considerin necessàries, per tant, no cal ampliar el nombre de 
membres del Consell de Ciutat. 
  
D’altra banda i quant al Reglament de Patrimoni, entenem que observa 
perfectament l’objectiu pel qual ha estat creat que no és altre que donar 
transparència a la situació patrimonial dels regidors/es d’aquest 
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Ajuntament i, per tant, tampoc cal afegir més informació en aquest 
aspecte. Per tot això el que fem és desestimar aquestes esmenes i 
proposar l’aprovació definitiva en els mateixos termes que es va fer en el 
Ple de desembre de 2011. 
  
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Manifestar que ha sigut un procediment una mica estrany i que  a 
nosaltres no ens ha agradat.  
 
Quan inicialment vam començar al mes de desembre per portar 
endavant aquest ROM, nosaltres ja vam presentar les esmenes, i 
aquestes esmenes no van poder ser debatudes, i hem d’anar a aquest 
període d’al·legacions. Per tant, si les nostres propostes inicialment no 
van ser incorporades, tampoc que no hi hagi aquest sentiment que 
sembla que “sàpiga greu” que perquè haguem presentat al·legacions, 
haguem d’estar un termini més perquè vagi endavant un ROM. Crec que 
el tema d’una modificació del ROM és un tema que necessita bastant 
diàleg, necessita bastant de temps, que ha de ser madurat entre tots i, 
per tant, ens sap greu que per tres setmanes es retardi el Reglament del 
ROM, però bé, creiem que és molt més important les nostres esmenes, 
en el sentit del que configuren que no pas per aquest temps. 
  
Faré una mica la defensa d’aquestes esmenes ja que no vam tenir la 
possibilitat de fer-ho abans. Començarem dient que ja sabem que 
aquestes esmenes tenen aquestes dues vessats, i la primera que volem 
ressaltar és la que fa referència al tema de fer públic el patrimoni  i la 
nostra esmena la declaració de renda dels regidors. 
  
Ens situem en els acords de Governança. Aquest grup municipal signa 
els acords de governança, estem a favor de la transparència però el que 
sí creiem és que el món avança i potser arriba un moment en què t’has 
d’encarar i el que has de dir és que la informació l’has de donar i el que 
no podem fer és, a vegades, quedar-nos molt encallats.  
 
Per què dic tot això?. Entenc molt bé l’esperit d’aquest quadre, en aquest 
sí que vam poder fer les nostres modificacions perquè primer, en aquest 
quadre només hi havia els drets i nosaltres volíem que hi constessin 
també les obligacions. És a dir, si els regidors hem de fer constar que 
tenim un fons d’inversió o un compte corrent, també hem de fer constar 
que tenim una hipoteca -com segurament tindran molts- però sí que 
s’han de fer constar drets i obligacions. Per tant, agrair que, si més no, 
això s’acceptés. 
  
Sembla que el quadre queda així, així, però bé, haurem de veure si 
finalment queda ben desenvolupat, però el nostre cavall de batalla en 
aquest sentit ha sigut que, no només és el patrimoni el que conforma la 
riquesa de la persona sinó que també és el que guanyes durant l’any. 
Per això la nostra aportació, el que fèiem aquí, és que els regidors 
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haguéssim de publicar la nostra quota líquida de declaració de l’IRPF, 
perquè això, no només ho plantegem nosaltres, sinó que això la llei ja 
deixa entreveure que això, no només ho consignem, sinó que el que sí 
demana la llei és que ho faci públic. Per tant, nosaltres anem en aquest 
sentit i ens agradaria, i per un tema de transparència, caminar en 
aquest sentit. 
  
Entrant en el tema del Consell de Ciutat, en les nostres esmenes -
algunes si no us sap greu les explicaré- la primera, que fa referència a 
l’article 103, hi ha una funció del Consell de Ciutat que nosaltres la 
veiem cabdal, i l’afegit que nosaltres proposem és què el Consell de 
Ciutat, -entre d’altres funcions- pugui tenir la de proposar  iniciatives 
ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, proposar 
l’impuls de processos participatius, consultes ciutadanes, referèndums, 
com també jurats ciutadans.  
  
Això no ens ho hem tret de la màniga, perquè el que hem vist –i això 
tornant a nivell genèric amb el ROM – és que el Reglament del Consell 
de Ciutat de Barcelona és pràcticament “pastat” al que estem aprovant 
avui a Cornellà, però sí que apareixen un seguit de diferències. D’aquest 
seguit de diferències el que nosaltres ens hem fixat i el que veiem és 
que, a vegades, el que poden fer és minvar la qualitat d’aquest Consell 
de Ciutat, deixar de què sigui tan  participatiu com en altres ciutats, com 
Barcelona que és  molt més gran que no pas Cornellà, que alteren. 
Doncs nosaltres el que hem d’intentar al ser una ciutat més petita, 
creiem que això ho podem adoptar, per tant, per a nosaltres aquesta 
funció del Consell de Ciutat, creiem que és cabdal. 
  
Després ja apareixen d’altres que poden ser menors, però de 
funcionament, que fan “gracia”, és, per exemple, la figura del 
Vicepresident que el que diu, per exemple el de Barcelona, és que el 
nomena el propi consell de Ciutat. ¿Què millor que si tu tens un Consell 
de Ciutat que l’has elegit, doncs que sigui qui nomeni als 
vicepresidents?. Per tant, que aquí el nomeni l’Alcalde –sense voler-lo 
desmerèixer- creiem que si estem parlant d’un mecanisme participatiu 
què millor que la figura del Consell de Ciutat elegeixi als seus 
vicepresidents. 
  
Una altra que volem afegir és la figura dels observadors. Això, el Consell 
de Ciutat –si no recordo malament- el de Mollet i el de Barcelona també 
ho tenen, l’objectiu d’això és que pot haver-hi algun tema de ciutat que 
interessi i interessi crear aquesta Comissió. El que pretén això és que la 
gent del Consell de Ciutat digui quines són les persones que ho poder 
arribar a formar, que es tingui en compte el seu criteri, perquè pensin 
que aquesta persona, pels seus mèrits, per la seva trajectòria 
professional, poden ser persones que poden interessar i poden aportar. 
Per tant, fem aquesta esmena, a més a més, també –com diu el de 
Barcelona- que els regidors de l’oposició hi podem ser a nivell 
d’observadors, és a dir, amb veu però sense vot, poder garantir la 
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nostra presència en un òrgan que es pugui crear a partir del Consell de 
Ciutat. 
  
Una altra que també hem trobat en altres reglaments de Consell de 
Ciutat i que trobem també molt adient, és el tema de què, quan hi hagi 
un ordre del dia del Consell de Ciutat, que hi hagi un punt que digui que 
hi hagi un torn de precs i preguntes. Ja suposem que en el Consell de 
Ciutat això hi serà, però  que bé, ja que estem fent aquesta modificació 
del ROM doncs de portar-la endavant. 
  
Una altra esmena referida al tema de la Disposició Addicional Primera i 
Segona, que el que fa referència és al tema de què el Consell de Ciutat 
el creem nosaltres, i que ja ens posarem d’acord en els membres, però 
també hem de tenir clar, i això a vegades –no crec que sigui el cas- fins 
que les coses no van malament un no es planteja modificacions, i una 
de les nostres propostes amb l’esperit dels altres Consells de Ciutat és 
que el Consell de Ciutat, el Reglament del Consell de Ciutat, si més de 
la meitat dels membres estan d’acord en modificar aquest Reglament, 
obrir aquesta possibilitat, doncs creiem que pot ser força interessant.  
  
Des d’aquest punt de vista i resumint, les esmenes del Consell de Ciutat 
van orientades en línia més d’afavorir la participació, de dotar-la de 
molts més mecanismes, ja que aquí sempre es diu “a favor de la 
participació, a favor de la participació”, doncs bé, aquestes esmenes van 
a favor de la participació, i les altres van a favor de la transparència.  
  
Justament la setmana passada la Vicepresidenta del Govern central 
estava preparant un avant projecte d’una Llei Transparència, que no 
sabem si ens pot tocar o no, però sabem que és un avantprojecte i 
encara ha d’haver-hi moltes modificacions i moltes persones que hi 
diguin la seva. Però el que sí tenim clar és que creiem que en aquest 
sentit seria un pas endavant i seríem cap davanters en aquest sentit.  
  
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
  
Tampoc volem repetir la intervenció que vam fer en plens anteriors en el 
que nosaltres enteníem que havia de ser el Consell de Ciutat i, per tant, 
l’oportunitat que hi havia de ser per a la ciutat crear aquest òrgan. Per 
això, només centrar-me en algunes reflexions que ha fet el Portaveu de 
CiU i algunes de les explicacions que ha fet el Tinent d’Alcalde en relació 
a la desestimació de les al·legacions, nosaltres creiem bàsicament tres 
coses. 
  
Una, que hem de ser conscients que aquest Reglament ha d’estar viu, 
que no estem aprovant la Constitució, que estem amb un Reglament que 
ha de poder ser revisable en la mesura en què el Consell comenci a 
funcionar i, per tant, que probablement alguna de les coses que planteja 
CiU poden ser encertades però també entenem que la prioritat és que la 
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cosa comenci a caminar, i que en funció de la dinàmica que s’estableixi 
en el propi Consell de Ciutat, des del consens, trobem les maneres 
d’ajustar-lo. Em sembla raonable que sigui un Consell on puguin 
participar el màxim de persones implicades a la ciutat, i que es puguin 
debatre els temes més generals i més importants de la ciutat.  
 
En aquest sentit, estem d’acord amb el plantejament que fa el Grup del 
Govern on evidentment planteja que el Consell de Ciutat no ha de ser un 
altre Ple, sinó que pugui ser un espai on es puguin debatre els temes 
estratègics de ciutat. On poden comptar el màxim de debat, el màxim 
d’aportació de gent, segurament amb una mirada a llarg termini i no 
tant de curta volada, com a vegades són els debats que tenim en aquest 
Ple i, per tant, crec que és important que això es reflecteixi. 
 
Per tant, en relació al plantejament que fa el Grup de CiU, nosaltres ens 
abstindrem de l’aprovació que ens planteja el Govern. Entenem que hi 
ha coses que pot tenir raó el Grup de CiU i entenem que hi ha coses que 
pot tenir raó l’Equip de Govern. Per tant, el que us plantegem és que, en 
la mesura en què avanci aquest Consell de Ciutat, d’aquí a uns mesos, 
tornar a posar sobre la taula aquells temes que considerem que puguin 
ser més desajustats com poden ser les qüestions que tenen a veure amb 
el nomenament dels membres del Consell de Ciutat, on crec que hem de 
fer el màxim esforç perquè sigui de consens.  
 
Entenc que el Reglament pot dir que han de ser a proposta de l’Alcalde 
moltes de les coses, però també fem el plantejament a l’Alcalde de què 
ha de ser amb el màxim de debat i amb el màxim de cohesions 
possibles, amb el conjunt, no només d’aquest plenari sinó amb el 
conjunt de la ciutat. 
 
En relació al que té a veure amb els temes de transparència del 
patrimoni dels càrrecs electes, el nostre Grup bàsicament el que 
plantegem és que hem de fer el que digui la Llei. Per tant, en la mesura 
en què la legislació ens digui el que hem de dir, doncs ho hem de fer i 
evidentment el màxim de transparents possible, perquè el conjunt de la 
ciutat o a aquelles persones que els hi interessi puguin saber el 
patrimoni, els deutes que tenim el conjunt de regidors/es d’aquesta 
ciutat. Crec que això no ho hem de barrejar amb el debat del Consell de 
Ciutat, té a veure amb altres exercicis de transparència que hem de fer 
com a ciutat. 
  
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Nosaltres mantindrem una postura bastant semblant a la d’Iniciativa 
per Catalunya.  
 
Ens abstindrem perquè creiem que CiU ha presentat alguna al·legació 
que sí que té raó i no entenem la radicalitat en anul·lar-les totes de ple. 



 44

 
El que sí que tenim clar és que el màxim òrgan és el Ple i que el Consell 
de Ciutat no pot ser, ni molt menys, semblant, ni tenir aqueixa 
vinculació jurídica que té un Ple. Per tant, això de quanta gent hi va, en 
això nosaltres sí que estem en la línia de què sigui consultiu i res més, i 
ja veurem com funciona. 
 
Pel que fa a la paraula “corresponsabilitat” doncs estem totalment 
d’acord amb CiU perquè en un reglament jurídic el que es pressuposa és 
l’ètica i la moral de les persones que hi van, i només des d’un punt de 
vista tècnic, la corresponsabilitat té sentit. Si aquesta corresponsabilitat 
no té un sentit o una conseqüència jurídica, l’ètica i la moral se 
pressuposa, per tant, jo també la esborraria. 
 
En referència a l’altre punt més problemàtic, el del tema de la 
transparència econòmica, o què és el que hem de declarar o no hem de 
declarar, en part estaríem d’acord amb CiU, en tant que si declarem 
l’actiu hauríem de declarar el passiu. 
 
Estaríem d’acord amb Iniciativa en el tema de la renda o de les 
declaracions d’ingressos nets líquids, en tant que no sé fins a quin punt 
pot ser ficar-se en l’esfera personal, però si la Llei ho diu, ens haurem 
d’adaptar, sinó no entenc jo fregar la línia exacta entre allò que és la 
publicitat i l’esfera personal de cadascú.     
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es 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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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. 
   
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
9.  Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic del 
subsòl, en relació a les reserves d’aparcaments per als habitatges 
de protecció pública a les Illes Bagaria – Alstom i cinema Pisa. 

Aprovar provisionalment  
Pla Especial Urbanístic  
subsòl, reserves aparca- 
ments a les Illes Bagaria 
 – Alstom i cinema Pisa. 

DICTAMEN 
 

“Vist l’expedient d’aprovació del Pla Especial Urbanístic del subsòl, en 
relació a les reserves d’aparcaments per als habitatges de protecció 
pública a les Illes Bagaria – Alstom i cinema Pisa, de Cornellà de 
Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, en 
qualitat de Gerent de planificació i gestió urbanística de l’Empresa 
Municipal Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de 
Llobregat, S.A., PROCORNELLÀ, S.A. 

 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 
2011, en virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentat Pla Especial 
Urbanístic, i s’acordà la seva publicació, la qual es va dur a terme 
mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 28-12-2011, en el diari “El Periódico de Catalunya” 
del dia 19-12-2011, a la web municipal per període de un mes, entre 
els dies 19-12-2011 i 19-01-2012 i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament entre els dies 19-12-2011 i 19-01-2012, així com la 
notificació efectuada a tots els interessats a l’expedient, sense que en 
aquell tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat al·legacions ni 
formulat suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 

 
Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge amb el vist i plau de la Directora de l’àrea de 
data 9 de març de 2012, obrant a l’expedient. 
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Atès, en relació a la formulació dels plans especials urbanístics de 
desenvolupament, el que estableix l’article 78 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya segons el nou redactat donat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’esmentat Text refós 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 80, lletra 
c)  -també segons el nou redactat- en relació a l’aprovació definitiva 
per part de la comissió territorial d’urbanisme dels plans especials 
urbanístics de desenvolupament, entre els quals es troba el que es 
objecte d’aquest expedient, enquadrat en el nou article 67.1.f) 
(ordenació del subsòl - anterior article 67.1.b)). 
  

Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) 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, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 

 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) 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, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
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 provisionalment el Pla Especial Urbanístic del 
subsòl, en relació a les reserves d’aparcaments per als habitatges de 
protecció pública a les Illes Bagaria – Alstom i cinema Pisa, de 
Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont 
Altimira, en qualitat de Gerent de planificació i gestió urbanística de 
l’Empresa Municipal Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà 
de Llobregat, SA, PROCORNELLÀ, SA. 

 
Segon.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont de 
PROCORNELLÀ, SA. i la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de la Generalitat de Catalunya, transmetent-li  l’esmentat 
pla especial urbanístic per a la seva aprovació definitiva.” 

 
 

                             PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
És la tercera vegada que passa pel Ple, i això bé donat, en part, per la 
crisi econòmica que estem en aquests moments. 
 
Nosaltres vam canviar el planejament en el seu moment, posant per a 
tots els habitatges dues places d’aparcament per habitatge, de les 
quals, una com era habitatge públic, anava lligada a l’habitatge i no 
podies comprar l’habitatge si no compraves la plaça d’aparcament, i 
l’altra quedava per si algú volia una més. 
 
Això en aquest moments fa que sigui molt complicat per a la gent que 
està buscant un habitatge públic comprar el pis, perquè vol dir que ha 
de comprar el pis i, a més a més, ha de comprar una plaça 
d’aparcament, i amb això el que va fent és tornar a allò que era el Pla 
General Metropolità que fixa que és una plaça d’aparcament per 
habitatge públic, sempre i quan aquest habitatge tingui més de 60 
metres quadrats i, per tant, pisos que tinguin menys de 60 metres 
quadrats estem rebaixant allò que és la plaça d’aparcament, que no té 
l’obligació de comprar-la. 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Com molt bé deia el senyor Martínez, en l’època de crisi que estem, tot el 
que sigui habitatge social, abaratir preus, ens sembla bé, és una bona 
idea, i no només per això, sinó perquè moltes vegades dels veïns hem 
tingut queixes de què han tingut dificultats per poder adquirir el pis, 
perquè solament adquireixen l’hipoteca del pis, no del pis i del pàrquing, 
i és una manera de què pugui arribar més gent a l’habitatge social. 
 
Sí que ens agradaria si es pugues ampliar a altres promocions de 
l’Ajuntament, que hi ha cases buides tant anteriors com en el futur. Ens 
sembla una molt bona idea i per això el vot positiu.       
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es 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.   
   
 
 
 
10.  Aprovar el conjunt d’operacions que resulten de l’Informe 
d’aclariments i subsanacions respecte  a les actes d’ocupació de 
les finques 3, 11, 12, 13, 19, 43, 46 i 60B, 51 i 75, incloses dins 
del projecte de l’expedient d’expropiació pel sistema de taxació 
conjunta, de les finques compreses dins del Polígon 2, del Pla 
Especial d’assignació d’usos del subsector Ribera-Serrallo. 

Aprovar conjunt operacions 
respecte actes ocupació fin- 
ques Polígon 2, subsector  
Ribera-Serrallo. 

DICTAMEN 
 

 

“Vist l’escrit de deficiències del Registre de la Propietat respecte a la 
inscripció registral de diverses finques incloses dins del projecte de 
l’expedient d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques 
compreses dins del polígon 2 del pla especial d’assignació d’usos del 
subsector Ribera-Serrallo de Cornellà de Llobregat, aprovat 
definitivament pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data 15 de novembre del 
2000. 
 
Vist l’informe de la Cap Administrativa d’Acció Territorial i Habitatge i 
de la Directora de l’Àrea, de data 31 de gener de 2012, obrant a 
l’expedient, referent a les actes d’ocupació signades en el seu dia 
respecte de les finques 3, 11, 12, 13, 19, 43, 46 i 60B, 51 i 75, 
incloses dins del projecte de l’expedient d’expropiació esmentat, i que 
figura al present expedient com a Annex 1. 
 
Vist també l’informe tècnic de data 19 de gener de 2012, en relació a 
les finques 6, 7 i 8 de l’esmentat projecte d’expropiació, que figura al 
present expedient com a Annex 2. 
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Vist l’informe de l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 2 de febrer de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Atès l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en virtut del qual en qualsevol moment poden 
ser rectificats d’ofici els errors materials comesos en el si de 
l’expedient. 
 
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 el conjunt d’operacions que resulta de l’informe 
d’aclariments i subsanacions respecte  a les actes d’ocupació de les 
finques 3, 11, 12, 13, 19, 43, 46 i 60B, 51 i 75, incloses dins del 
projecte de l’expedient d’expropiació pel sistema de taxació conjunta 
de les finques compreses dins del polígon 2 del pla especial 
d’assignació d’usos del subsector Ribera-Serrallo de Cornellà de 
Llobregat, emès per la Cap Administrativa d’Acció Territorial i 
Habitatge i per la Directora de l’Àrea en data 31 de gener de 2012, i 
que forma part integrant d’aquest acord com a Annex 1. 
 
Segon.- Aprovar els aclariments que resulten de l’informe 
complementari respecte de les finques 6, 7 i 8 del projecte 
d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques compreses 
dins del polígon 2 del pla especial d’assignació d’usos del subsector 
Ribera-Serrallo de Cornellà de Llobregat, emès pel Cap d’Obra Privada 
i per la Directora de l’Àrea en data 19 de gener de 2012, i que forma 
part integrant del present acord com a Annex 2. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Registre de la Propietat de 
Cornellà i al departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
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  
 
En el fons és que nosaltres hem expropiat una sèrie de finques però no 
les hem expropiat senceres, sinó que hem expropiat part d’aquestes 
finques. Per poder anar al Registre de la Propietat a registrar-les, el que 
fem és una subsanació dient que de la finca número 3 s’han expropiat 
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300 metres i, per tant, són aquests 300 metres, i així de totes les 
finques diem el tros que hem expropiat i això el que fa és que puguem 
anar al Registre a registrar el que realment hem expropiat. 
 
 
 
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 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. 
   
 
 
  
11.  Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició 
d’entitat urbanística especial, com a administració actuant als 
efectes exclusius de ser receptora de la cessió obligatòria i 
gratuïta, corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels Projectes de 
reparcel·lació del PAU 1 (Can Bagaria-Alstom) i del PAU 2 (Cinema 
Pisa), ambdós de la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità de 1976 a les Illes Bagaria i Alstom. 

Designar a PROCORNELLÀ 
com a administració actuant 
Projectes reparcel·lació  
PAU 1 (Can Bagaria-Alstom)  
i PAU 2 (Cinema Pisa). 

DICTAMEN 
 
“Vista la modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 a les 
Illes Bagaria i Alstom de Cornellà de Llobregat, aprovada 
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definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques en data 12 d’abril de 2010 i publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya en data 21 d’abril de 2010, la qual 
estableix l’execució del PAU 1 (Can Bagaria-Alstom) i del PAU 2 
(Cinema Pisa) pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica.  
 
Vist el Projecte de Reparcel·lació del PAU 1 (Can Bagaria-Alstom), 
redactat per l’arquitecte José Antonio Marin Sánchez i l’advocat Lluis 
Pons Mir i presentat conjuntament per la mercantil GALVEZ GIL, S.L i 
l’empresa municipal PROCORNELLÀ en data 27 d’octubre de 2011 
(RGE 30371) com a propietàries úniques de l’àmbit. 
 
Vist el projecte de reparcel·lació corresponent al polígon d’actuació de 
sòl urbà no consolidat, PAU 2 Cinema Pisa, presentat per l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA 
(PROCORNELLÀ) com a propietària única de l’àmbit constituït pel 
polígon d’actuació número 2 de la modificació de PGM abans 
esmentada i redactat per l’advocada Marta Giró Amigó i els arquitectes 
Guillermo Muñoz Barduzal i Fernando A. Campos. 
 
Vistes les peticions de l’esmentada Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la 
seva condició d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a 
l’article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, sol·licitant 
la designació com a administració actuant als efectes exclusius de ser 
receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del 
Projecte de reparcel·lació del PAU1 (Can Bagaria-Alstom)  i del projecte 
de reparcel.lació del PAU 2 (Cinema Pisa) esmentats, de conformitat 
amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós.  
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal 
de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA 
(PROCORNELLÀ), reuneix la condició d’entitat urbanística especial als 
efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els 
esmentats projectes, amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 
23.3. del mateix text refós, i vist que la intenció política de fer-la 
receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels 
Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal 
és una decisió que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Directora i de l’Assessora jurídica d’Acció Territorial 
i Habitatge de data 15 de març de 2012, obrant a l’expedient. 
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Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el nou redactat donat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, en relació a la necessitat de sotmetre 
aquesta designa a la publicitat requerida per a l’executivitat dels 
projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
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.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició 
d’entitat urbanística especial, com a administració actuant als efectes 
exclusius de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic 
de l’àmbit d’actuació dels Projectes de reparcel·lació del PAU 1 (Can 
Bagaria-Alstom) i del PAU 2 (Cinema Pisa) de la modificació puntual 
del Pla General Metropolità de 1976 a les Illes Bagaria i Alstom de 
Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra 
c) i l’apartat 4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya 
aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 

Per imposició del mateix article 23.4, el sòl cedit s’haurà d’integrar en 
el atrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 
i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, segons 
el nou redactat derivat de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació de l’esmentat text refós i estarà sotmès al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni  i al control municipal 
corresponent. 
 

Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a 
l’executivitat de l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de 
conformitat amb l’article 23.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost en relació al 119. 2.e) del mateix Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, segons el nou redactat donat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al 
Departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament.” 
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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  
 
Vosaltres sabeu que els aprofitaments de totes les modificacions que fa 
l’Ajuntament anaven a parar a allò que és patrimoni municipal de sòl de 
l’Ajuntament. Com aquests solament es podien dedicar a comprar més 
sòl per fer habitatge públic, després hem anat durant aquest any i 
l’anterior a passant-los a l’empresa municipal, al patrimoni municipal de 
sòl que té l’empresa municipal. 
 
El que fem aquí és estalviar-nos el pas de l’Ajuntament a l’empresa i fer-
lo directament, perquè la Llei així ho permet, a l’empresa municipal. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es 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. 

 
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 de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
12. Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor 
d’aquest Ajuntament del senyor Jordi Rosell Segura, amb 
l’exercici d’una activitat privada per compte aliena. 

Declarar compatibilitat  
Regidor senyor Jordi  
Rosell Segura. 

MOCIÓ 
 
“Vista la sol·licitud presentada pel Regidor del Grup municipal de 
Convergència i Unió (CIU), Sr. Jordi Rosell Segura, d’una autorització 
de compatibilitat entre la seva condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament amb una activitat privada, per compte aliena, consistent 
en una relació contractual temporal i a temps parcial, durant un 
període de quatre mesos, des del dia 16 de febrer d’enguany, en 
qualitat de professor de microeconomia i estudis econòmics de 
l’empresa ESERP, ESC. SUP. DE C.E.M. Y R.P. SA., amb una 
retribució anual bruta de 4.000,00 € i una jornada de treball de 9,00 a 
14,00 hores, un dia a la setmana, aquesta Secretaria, a petició del Sr. 
Alcalde i d’acord amb el que disposa l’article 179.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i 
resta de legislació aplicable i concordant, informa en els termes 
següents: 
 
Atès que el senyor Jordi Rosell Segura va prendre possessió com a 
Regidor d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el 
passat dia 11 de juny de 2011 i exerceix el seu càrrec en aquesta 
Corporació en règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima 
de 20 hores setmanals, percebent per  això  les retribucions 
establertes per acord plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011,  per 
import de  18.359,96 euros anuals.  
 
Atès que mitjançant acord plenari de data 24 de novembre de 2011, 
aquest Ajuntament va declarar la compatibilitat entre la condició del 
senyor Rosell Segura com a Regidor d’aquest Ajuntament, amb 
l’exercici d’una activitat pública, per compte aliena, consistent en una 
relació contractual temporal i a temps parcial, durant el període 
comprés entre els dies 15 de setembre de 2011 i 29 de febrer de 2012, 
en qualitat de professor associat de la Facultat d’Econòmiques i 
Empresa de la Universitat de Barcelona. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
seva nova redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, en 
concordança amb l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, per excepció, 
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pot compatibilitzar les seves activitats com a personal al servei de 
l’Administració Pública amb el desenvolupament de determinats 
càrrecs electius, en particular pel que fa als derivats de la seva 
condició de membres de les Corporacions Locals, a excepció que 
desenvolupin en aquestes càrrecs retribuïts i amb dedicació exclusiva, 
sempre que, com estableix l’últim paràgraf de l’article 75.2 de la Llei 
7/1985, ja esmentada, desenvolupin les seves funcions fora de la seva 
jornada laboral en el seu centre de treball,  i això sense perjudici dels 
drets que, en matèria de permisos, els reconeix la legislació sobre 
funció pública pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter 
públic, en els termes en que aquest concepte ha sigut definit per 
l’article 75.6 de la Llei 7/1985. 
 
Atès que l’activitat per a la que ara es sol·licita compatibilitat, és de 
caràcter privat, i en conformitat amb el que disposa l’article 13 de la 
Llei 53/1084, de 26 de desembre, solament es podrà reconèixer 
compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, respecte de les 
persones incloses en el seu àmbit d’aplicació a les que s’hagués 
autoritzat la compatibilitat d’una segona activitat pública, quan la 
suma  de jornades d’ambdues activitats sigui inferior a la màxima 
establerta a l’Administració pública 
            
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 19/2012, de data 15 
de març, emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de regidor 
d’aquest Ajuntament del senyor Jordi Rosell Segura, amb l’exercici 
d’una activitat privada, per compte aliena, consistent una relació 
contractual temporal i a temps parcial, durant un període de quatre 
mesos, des del dia 16 de febrer d’enguany, en qualitat de professor de 
microeconomia i estudis econòmics de l’empresa ESERP, ESC. SUP. 
DE C.E.M. Y R.P. SA., amb una retribució anual bruta de 4.000,00 € i 
una jornada de treball de 9,00 a 14,00 hores, un dia a la setmana. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat, al Departament de 
Recursos Humans, així com  a l’empresa ESERP, ESC. SUP. DE 
C.E.M. Y R.P. SA, pel seu coneixement i efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquestes coses són activitats que fa en funció de la seva professió i ho 
demana. Cal recordar sempre la compatibilitat i crec que està molt bé. 
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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 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 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1.- Moció dels Grups Polítics Municipals del PP i de CiU, sobre 
l’elaboració d’un Pla de viabilitat i transparència econòmica. 

Grups Polítics Municipals  
PP i de CiU, sobre l’elabo- 
ració Pla viabilitat i trans- 
parència econòmica. 

MOCIÓ 
 
“Atès el Reial Decret-Llei del Govern de la Nació 4/2012,de 24 de 
febrer, pel que se determinen obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament 
als proveïdor de les entitats locals. 
  
Atès la difícil situació econòmica actual que ha comportat que més de 
4.000 municipis es declarin en situació d’insolvència davant els deutes 
amb proveïdors particulars de serveis, obres o subministraments. 
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Atès que aquest Ajuntament acordà en el Ple extraordinari de data 7 
de març la inexistència d’obligacions pendents anteriors al que el Reial 
Decret-Llei exigeix per poder-se acollir a la línia de crèdit que ofereix el 
Govern. 
  
Atès la diferència a l’alça amb la que any rere any es tanquen les 
liquidacions dels pressupostos municipals respecte la previsió a l’inici 
de l’exercici. 
  
Atès l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012 en el que es fixen els punts 
que ha de contenir el Pla de Viabilitat a presentar pels Ajuntaments 
per a demostrar la capacitat de solvència. 
  
Atès els principis de transparència i informació amb els que aquest 
Ajuntament ha d’assumir i amb els que s’ha de comprometre. 
  
Demanem: 
  
Primer.- L’adopció d’un Pla de Viabilitat per part d’aquest Ajuntament 
que inclogui, entre d’altres, els següents punts: 
  
• La relació d’ingressos a recollir que han de ser suficients per 

finançar les despeses corrents, així com per amortitzar les 
operacions d’endeutament. 

 
• Les previsions d’ingressos corrents que es continguin hauran de ser 

consistents amb l’evolució dels ingressos efectivament obtinguts per 
aquest Ajuntament en els exercicis del 2009, 2010 i 2011. 

 
• Un adequat finançament dels serveis públics prestats mitjançant 

taxa o preus públics, pel que s’haurà d’incloure informació suficient 
del cost dels serveis públics i el seu finançament. 

  
Segon.- El Pla de Viabilitat haurà de fer-se arribar als grups polítics 
municipals d’aquest Ajuntament.” 
 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Ja l’heu llegit, és una redacció senzilla, una sol·licitud senzilla, no té 
connotació política, és una qüestió tècnica i ve a sol·licitar una 
documentació perquè els grups municipals i la ciutadania tinguin una 
miqueta més clar què ingressem, en què ens ho gastem, quant costen 
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els serveis públics, que ens conscienciem que els serveis públics no són 
gratuïts, que sapiguem quant costen els serveis públics. És molt senzill.  
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Només amb esperit clarificador. En el passat Ple, quan aprovàvem el 
tema de fer el pagament a tots els proveïdors, el que vam manifestar 
tots els grups municipals i el que acabàvem dient és que hi havia una 
part d’aquesta normativa estatal que podia implicar una intromissió en 
el dia a dia dels municipis. En això estem totalment d’acord. Crec que 
vam fer una bona posició aprovant el pagament a tots els proveïdors i 
evitem aquesta intervenció per part de l’Estat al municipi donada també 
la nostra bona condició.  
 
Però l’esperit d’aquesta moció l’únic que pretén és recollir l’article 7 
d’aquest Reial Decret, que l’únic que preveu és fer aflorar un seguit 
d’informació del municipi per tal de que sigui facilitada als grups 
municipals. És a dir, el problema de la normativa és que, si tu no podies 
pagar, tens un problema perquè t’intervé l’estat, tens unes condicions 
dels crèdits que et donin, però, a més a més, hi ha la part bona que és 
aquest tema de transparència, de facilitar les dades i, per tant, l’únic 
que té la part del que demanem en la nostra moció és que el que molts 
altres municipis estaran obligats a aportar, nosaltres l’únic que hem de 
fer és acabar de portar-la. I més que res que tampoc no és gaire feina 
perquè la majoria és omplir un quadre que està aquí que és el que 
facilita l’Estat, el contingut d’aquest Pla i l’únic és que, per poc que es 
pugui, intentar omplir-la per tal de què nosaltres tinguem tota la 
informació que sigui possible. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Crec que si es té la possibilitat de llegir l’Acta de la sessió del 7 de març 
i algú té ganes de llegir la meva intervenció, pot entendre ràpidament 
que nosaltres no podem votar a favor de la moció que ens planteja el PP 
i CiU, perquè bàsicament no acabem d’entendre per què, si l’escenari 
que estem plantejant avui en aquest Ple és de què hi ha un superhàbit, 
de què estem al dia del pagament de proveïdors. 
 
En tot cas, el que si que nosaltres creiem que és important i que sí que 
estem d’acord és que hem d’explicar en què ens  gastem els diners, 
perquè la ciutadania ha de saber –evidentment- i amb el màxim 
d’informació possible en què es gasta l’Ajuntament els seus recursos. 
Això no té res a veure amb la moció que ens estan plantejant els grups 
de CiU i PP.  
 
Puc interpretar de la intervenció que han fet els Portaveus que m’han 
precedit en la paraula, alguna voluntat de fer això, però en el redactat 
que tinc a la mà no és això. És bàsicament demanar que aquells que no 
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ens han supervisat perquè no els hi hem deixat per la nostra situació 
econòmica, ens permetin supervisar, i nosaltres no estem disposats, no 
és la funció i crec que -com ajuntament- hem de ser molt conscients tots 
els Grups municipals.  
 
Insisteixo amb el que vaig dir en el seu moment. Tenim tanta legitimitat 
democràtica com el Congrés dels Diputats i  com el Govern de l’Estat i, 
per tant, nosaltres hem de tenir capacitat de poder decidir on es gasten 
els diners en aquesta ciutat. I això no té res a veure amb el que ens 
planteja l’Estat i amb el que ens plantejen els grups de CiU i PP, que el 
que ens venen a dir és que, com que vostès fan bé els deures, de totes 
maneres vagin a  fer revàlida o tornin a la selectivitat. Doncs no, en tot 
cas, sí que estaríem d’acord -i això ja ho hem plantejat als altres 
Portaveus, i ho hem plantejat en el punt on parlàvem de la liquidació- 
que fem un esforç per explicar en què es gasta els diners l’Ajuntament, 
però no és el que la moció ens planteja. Crec que està prou clar i, per 
tant, el nostre vot serà contrari.   
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 

 
Segons diu la part expositiva d’aquesta moció -i també ho heu dit en les 
vostres intervencions- el motiu de la presentació d’aquesta moció es 
determina a partir del Reial Decret que va fer que féssim el Ple 
extraordinari del dia 7 de març, en el qual vam explicar el que vam 
explicar. 
 
Avui, en el punt 6 d’aquesta sessió plenària, hem quedat assabentats 
d’un informe que ha fet l’Interventor que diu que aquí no tenim cap 
deute pendent vençuda, líquida i exigible a 31 de desembre de 2011, de 
les que realment s’havien de posar en aquest certificat i de les que feien 
que, sí existissin, era obligatori fer aquest Pla d’ajustament. 
 
Ara vostès presenten una moció per fer un Pla de viabilitat que inclou 
els punts que hauria de contenir el Pla d’ajustament econòmic que han 
de fer els Ajuntaments incomplidors, i no nosaltres, els incomplidors, 
copiant exactament els punts A, B i C de l’article 7 del Reial Decret. 
 
Primer. No estem obligats a fer cap Pla d’ajustament econòmic. Vostès 
demanen un Pla de viabilitat i jo entenc que demanen un Pla 
d’ajustament econòmic, però és que no és el mateix, una cosa és un Pla 
d’ajustament econòmic i un Pla de viabilitat, i no, demana un Pla de 
Viabilitat posant-li el nom d’un Ola d’ajustament econòmic. Però no 
entraré ara en temes de definició. 
 
On sí entraré és en deixar clar que aquest Ajuntament compleix 
escrupolosament amb la normativa econòmica vigent i especialment 
amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària. Ho he explicat en la liquidació 
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del pressupost i, per això no hem de fer cap Pla de viabilitat perquè 
complim amb la Llei d’estabilitat pressupostària. 
 
No és necessari tampoc el Pla de viabilitat, ni el Pla de l’ajustament 
perquè el certificat és el que és, perquè complim amb la Llei d’estabilitat 
pressupostària. I ho dic perquè, clar, presentar mocions demanant un 
Pla econòmic d’ajustament o de viabilitat que no són necessaris i que 
ens fan destinar recursos municipals, -ho dic perquè ho sabeu- perquè 
això fa destinar recursos municipals en aquestes feines, i podem dir: 
“que es facin”,  i després, mira!, són papers i ja presentarem i ja tindrem 
documentació i demés. Però això és destinar recursos municipals a 
aquesta feina. 
 
Això pot induir a error, i vostès amb tota la sinceritat del món, poden 
incórrer en aquests errors o no. No és el nostre problema però nosaltres, 
com a Govern municipal no podem incórrer en aquests errors. 
 
Aquest Ajuntament, gràcies al treball dels tècnics i a les decisions dels 
Equips de govern, que han portat tot el tema econòmic fins a data 
d’avui, té una gestió econòmica envejable. Recordo, -perquè com tots 
recordem el que volem i a mi m’agrada recordar- que som el municipi 
menys endeutat de Catalunya i el tercer menys endeutat d’Espanya. I 
treballem dia a dia per continuar amb aquest fet, i no és fàcil i ho sabeu, 
amb la conjuntura que tenim, i com a prova, la liquidació del pressupost. 
Ho torno a dir -perquè d’això es veu que ja ens hem oblidat- ho hem 
aprovat fa un moment i ja ens hem oblidat de tot això. 
 
Òbviament tenen tot el dret a presentar aquesta moció, sota el meu punt 
de vista innecessària en temps i inclús en la forma. Inclús –i ho dic amb 
carinyo- entenc que irresponsable. Nosaltres hem de ser responsables i 
porto un any parlant de responsabilitat, i em sembla –i ho vaig dir- que 
aquest és el mandat de la responsabilitat, i a les primeres de canvi ens 
trobem amb això, però bé, òbviament tenen tot el seu dret. Per tant, el 
Grup Municipal Socialista votarà en contra d’aquesta moció.  
 
Però, per acabar, com han fet esment dels quadres que vostè diu que 
s’havien de presentar, doncs home! el contingut del Pla d’ajustament, 
que no del Pla de viabilitat, diu que els ajustaments que s’han de 
proposar en el Pla són descripció de mesures d’ingressos entre les quals 
estan pujades tributàries, és a dir, pujar impostos. Supressió 
d’exempcions i bonificacions voluntàries.  
 
Entenc que vostè estaria d’acord en fer això. Potenciar la inspecció 
tributària. Entenc que vostè estaria d’acord en fer això. Increment de 
taxes i preus públics. Després quan portem aquí les ordenances, ens 
diuen que pugem molt els impostos. I en el tema de la descripció de 
mesures de despeses, reducció de salaris o de personal. Entenc que 
està vostè d’acord en baixar els salaris als funcionaris?, o potser en 
acomiadar a la gent?. També diu que un dels ajustaments és la reducció 
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de la prestació dels serveis obligatoris. Potser està d’acord en que les 
escoles bressols s’han de tancar?. Hi ha una cosa que està molt bé, que 
és la reducció dels consellers de les empreses. Això ho podríem fer 
perquè li recordo que, com a mínim, des que jo soc Regidor, els 
consellers de les empreses municipals mai han cobrat un duro. Això ho 
podríem fer perquè total, tampoc tindria cap ajustament en cap sentit en 
la nostra ciutat.  
 
Si això és el que vostès volen, parlem-ne, però parlem-ne en aquest 
sentit, no en el sentit de presentar una moció en el sentit que ho ha fet.  
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
No tractem de posar en evidència la gestió econòmica del Govern. No 
tractem de posar en evidència el certificat de l’Interventor. No tractem de 
dir que es facin retallades.  
 
Em sorprèn que Iniciativa digui que l’Estat no intervingui en l’economia, 
ni tan sols per sol·licitar informació. És la primera esquerra no 
intervencionista que existeix en la història i és d’agrair. 
 
Nosaltres només sol·licitem informació. No estem fiscalitzant des del 
punt de vista de bé o malament, sinó que per poder corresponsabilitzar-
nos, com se’ns exigeix fa un any, necessitem informació. 
 
Nosaltres sol·licitem en el recollit d’ingressos quelcom relacionat amb la 
liquidació pressupostària, no amb el que es pressuposta. 
 
Tu dius que ingressarem setanta milions i acabem ingressant cent. 
Nosaltres ens trobem amb modificacions de crèdit, dos al mes. Nosaltres 
l’únic que busquem és informació, res més. No ho hem de treure de 
context. No estem polititzant aquesta moció, sinó informació per poder 
corresponsabilitzar-nos de les decisions que prenem. 
 
En allò que fa referència al preus públics i als serveis públics i a les 
taxes, tampoc entenc perquè Iniciativa no està d’acord. El que és lògic i 
normal és que li donem transparència a cost del servei públic, que no és 
gratuït, que ho paguem tots i que algun té pèrdua, però que ho hem de 
saber des d’un punt de vista lògic, normal.  
 
Igual que en el Cornellà Informa fem “formatgets” quan posem els 
pressuposts i diem: “en política social són”, doncs, fem quelcom 
semblant, sabent en què ens ho gastem. És molt senzill, no té cap 
connotació política, és simplement sol·licitar informació, i a partir d’això, 
nosaltres no estem ni a favor ni en contra de retallades o no retallades. 
Estem a favor de què l’economia global tingui viabilitat. No estic dient 
que vostè no tingui una economia viable.  
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Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Ja que ens han col·locat l’etiqueta de “l’esquerra lliberal” que encara no 
teníem en la llarga llista de sigles que acompanyen al nostre Grup 
municipal encara no estava aquesta, vull dir dues coses. 
 
Una, insisteixo, nosaltres, crec que és important –i en això estarem 
d’acord amb el PP i CiU- ho hem demanat, no només en aquest mandat 
sinó en el mandat passat i potser en l’anterior, i és que crec que és 
important que l’Ajuntament expliqui, no faci un Pla de viabilitat, faci un 
Pla de mandat, que expliqui què vol fer, quines polítiques vol fer, en què 
es vol gastar els diners. Crec que l’important per a la ciutadania és 
explicar en què ens gastem els diners i sobre quins projectes, sobre 
quins objectius.  
 
En això és històric que no ens hem posat d’acord el Partit Socialista i 
Iniciativa, però això no és el que estem discutint aquí. Crec que 
l’important per a la ciutadania és això, que plantegem realment i la gent 
pugui accedir –ja ho hem dit en el punt anterior- que la gent pugui 
accedir a la informació sobre la despesa en les escoles bressol.  
 
Nosaltres sí sabem què ens costen els pavellons, sabem què ens costa 
Ribera-Salinas. Ho hem demanat i sabem que ens costa uns diners 
importants de l’empresa municipal quadrar els números del Parc 
Esportiu Llobregat i –probablement- ens costarà uns diners importants 
quadrar els números de la piscina de Can Mercader. I això és una 
decisió política i és una decisió que, com a oposició, qüestionarem o no 
qüestionarem, però crec que això és una decisió que correspon a  l’Equip 
de Govern plantejar i que la resta de Grups plantejarem.  
 
L’únic que estàvem insistint és que el plantejament de la moció el que ve 
a dir és: escolti vostès no saben gastar-se els diners públics i ja un 
agent per damunt, -digui Estat i Conselleria d’Economia i Finances- que 
sí que saben, i això nosaltres neguem la major. Qui no sap gastar-se els 
diners públics en primer lloc en aquest país és l’Estat. Hi ha Ministeris 
duplicats, hi ha dèficit estatal molt més que municipal i després venen 
les Comunitats Autònomes, i quan arribem als ajustaments hi ha tres o 
quatre a Espanya que es gasten el 75 o el 80% del dèficit, i no són els 
Ajuntaments catalans i no és l’Ajuntament de Cornellà i no em sembla 
de rebut fer una escenificació aquí en què aquest Ajuntament amaga el 
conjunt de les xifres.  
 
Evidentment, us farem la reflexió contínuament de què heu de ser més 
transparents,  i com a Grup d’oposició, us plantegem que heu de ser 
més transparents, però això no vol dir que demanem que vingui ningú a 
tutoritzar-vos. Evidentment, l’economia planificada és molt millor que 
l’economia liberalitzada, però no estem en aquest escenari. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo no entraré en el què és millor, però el que sí diré és que, en aquest 
mandat, fer un Pla de mandat seria una miqueta complicat perquè ho 
tindríem que modificar cada dia.  
 
Per cert, els Pressupostos de la Generalitat que vostès van donar suport, 
al dia següent, el Conseller va dir que ho tenien que modificar i es van 
quedar tan amples. Al dia següent, 24 hores, poques lliçons, eh?, 
poques.  
 
I, dos, els controls, els sistemes, funcionen com funcionen legalment i, 
per tant, això ja està controlat. No és una qüestió política. Inclús jo ja 
estic d’acord amb el que planteja el Govern actual responsable de 
demanar responsabilitats a la gent que no gasta els diners. Espero que 
això es porti a terme perquè hi ha un parell d’Ajuntaments d’aquest país 
–entenent per país Espanya- que m’agradaria veure. Però crec que això 
no passarà. 
 
Per tant, el que plantegen no és possible, però això no vol dir que no es 
faci, són dues coses totalment diferents. I això passa aquí i passa en 
tots els Ajuntaments a no ser que vostè vingui d’un Ajuntament 
d’Espanya i em digui que les taxes i els públics cobreixen el 100% del 
que costa aquest servei. Crec que no ho trobarà, i “visto lo visto”, en 
altres Ajuntaments importants crec que no ho cobren. 
 
Per tant, crec que en aquests temes ara, a més a més, jo no sé què 
passarà en els pressupostos d’aquest any, parlo d’aquest any en els 
pressupostos municipals. Jo no sé si el país necessitarà de més lleis 
d’estabilització. No ho sabem i, probablement, dintre de dos mesos, una 
vegada aprovats els Pressuposts Generals de l’Estat, nosaltres estarem 
obligats a ajustar moltes coses. És possible.  
 
Per això, fer avui en dia un Pla de mandat és totalment impossible, 
espero que no, perquè jo no tinc la certesa que té el meu company de 
govern.  Jo tinc moltes incerteses, però prefereixo liquidar de setanta 
que hi havia previst, cent, que no liquidar de setanta que hi havia 
previst, cinquanta, és una gran diferència. I en aquesta diferència 
vostès no han aportat res. D’acord?   
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és rebutjada per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Vots en contra: 
 
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. 

   
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es 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. 
 
 
 

 
 
2.- Moció del Grup Polític Municipal de CiU, referida a atorgar el 
nom de  Josep Llobera i Ramon a la propera biblioteca del barri de 
Sant Ildefons. 

Grup Polític Municipal  
CiU, referida a atorgar el  
nom de  Josep Llobera i  
Ramon a propera bibliote- 
ca barri Sant Ildefons. 

MOCIÓ 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el 31 de 
maig de 1996, va aprovar l’acord que atorgava al senyor Josep Llobera 
i Ramon, la Medalla d’Or de la ciutat de Cornellà de Llobregat en 
reconeixement de la seva trajectòria personal i professional en aquest 
municipi. 
  
Atès que moltes de les entitats que demanaven l’any 1996 la concessió 
de la Medalla d’Or de la Ciutat de Cornellà es troben avui signant la 
present moció i,coincidien i coincideixen,en la indubtable labor 
realitzada pel senyor Llobera i Ramon que, amb la seva personalitat 
callada, modesta i tenaç ha col·laborat en totes aquelles activitats que 
han fet possible el manteniment de la nostra llengua, cultura i 
identitat en un dels períodes més difícils de la nostra història com a 
poble. 
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Atès que l’any 2004 li fou concedida la Creu Sant Jordi, un dels 
màxims reconeixements que pot rebre una persona de la Generalitat 
de Catalunya per destacar els serveis prestats a Catalunya en la tasca 
de defensa de la seva identitat i de la restauració de la seva 
personalitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. 
  
Atès que properament s’inaugurarà una nova biblioteca al barri de 
Sant Ildefons per part de l’Ajuntament de Cornellà i la Diputació de 
Barcelona. 
  
Atès que entre els objectius de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona hi ha la promoció de la llengua i de la cultura 
catalana, sent aquesta xarxa hereva de la primera xarxa de 
biblioteques públiques al nostre país impulsades per la Mancomunitat 
de Catalunya. 
  
Atès que més enllà d’una persona,el senyor Llobera i Ramon 
simbolitza a tots els cornellanencs i cornellanenques que en els anys 
durs del franquisme van mantenir la flama de la llengua catalana en el 
nostre Cornellà, tot realitzant una tasca sorda i constant. 
  
Atès que el 16 de desembre de 2011 es va produir el traspàs del 
senyor Josep Llobera i Ramon. 
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció 
dels següents  
  

ACORDS 
  
Primer.- Atorgar a la propera biblioteca del barri de Sant Ildefons de 
Cornellà de Llobregat el nom de Josep Llobera i Ramon 
  
Segon.- Comunicar el present acord a la vídua d’en Josep Llobera i 
Ramon, na Maria Rigol i Rebordosa i a la Diputació de Barcelona.” 
   
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada. Es retirarà la moció? 
Després del debat, es retirarà? -ho dic per no votar-la-, o es mantindrà?. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
No, no, nosaltres presentem la moció, per tant, la moció va endavant. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, però, com hi ha una esmena, la pregunta és si es mantindrà en el 
debat, després del debat, la moció. Es mantindrà per a la seva votació?. 
Ho dic per no trobar després que es retira, per tant, la retiraríem ara i 
passem a preguntes.  
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
No, no, va endavant. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Doncs bé, tens la paraula. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Ja sabem que malauradament ens va deixar un conciutadà, en Josep 
Llobera, una persona que creiem que per la seva trajectòria té els mèrits 
més que reconeguts. És medalla d’Or de la Ciutat i ha rebut la Creu de 
Sant Jordi. 
 
Aquest Grup Municipal el que ha cregut, el que ha vist i ha manifestat i 
ha fet saber als diferents Portaveus, que quan persones així ens deixen, 
és important que ens posem a treballar perquè creiem que han de tenir 
un cert reconeixement.  
 
Nosaltres vam fer arribar les nostres inquietuds. Han passat mesos i 
aquestes tampoc han estat contestades ni ens hem trobat amb res i ens 
hem sentit una mica orfes. Per tant, el que nosaltres hem intentat, el que 
creiem després d’un debat intern, de reflexionar i pensar, que a la 
propera biblioteca de Sant Ildefons, donar-li en nom d’aquesta persona. 
Nosaltres ho posem aquí sobre la taula. Vam preguntar i van dir que no 
tenia cap nom, i bé, una forma de començar a obrir el debat perquè no 
quedi oblidat és fer aquesta proposta que nosaltres avui presentem en 
forma de moció, al veure que tampoc es volia accelerar ni tampoc no la 
volia agafar per ser presentada a nivell institucional. Nosaltres només 
fem constar això.  
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Ciutadania 
 
L’esmena del Partit dels Socialistes seria, en l’exposició de motius posar 
el següent text: 
 
“Atès que l’any 2004 li fou concedida la Creu de Sant Jordi, per part 
del Govern de Progrés de la Generalitat a petició d’entitats de Cornellà 
i amb el recolzament de l’Ajuntament, un dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona de la Generalitat de Catalunya, per 
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destacar pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la 
seva identitat i de la restauració de la seva personalitat, o més 
generalment, en el pla cívic i cultural.” 
 
Eliminar: 
 
“Atès que properament s’inaugurarà una nova biblioteca al barri de 
Sant Ildefons per part de l’Ajuntament de Cornellà i la Diputació de 
Barcelona. 
  
Atès que entre els objectius de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona hi ha la promoció de la llengua i de la cultura 
catalana, sent aquesta xarxa hereva de la primera xarxa de 
biblioteques públiques al nostre país impulsades per la Mancomunitat 
de Catalunya.” 
 
I també en els acords modificar els punts, i aquesta seria la nostra 
esmena: 
 
“Que es tingui en compte el nom de Josep Llobera, per tal de què 
futurs espais públics, sales d’equipaments o equipaments públics de 
Cornellà, rebin el seu nom. 
  
Comunicar el present acord a la vídua d’en Josep Llobera i Ramon, na 
Maria Rigol i Rebordosa.” 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo ampliaré més el tema. 
 
Ho vaig dir en la Junta de Portaveus i vaig fer una reflexió sobre aquest 
tema. 
 
En Llobera era una persona rellevant en aquesta ciutat per la seva 
trajectòria i amb motiu d’això el Ple d’aquest Ajuntament va decidir en el 
seu moment donar-li la medalla d’Or de la Ciutat, i en el seu moment es 
va treballar per fer una proposta viable que era la Creu de Sant Jordi. 
 
Cada vegada que s’han fet propostes d’aquest tipus sempre he estat 
partidari de tenir un ampli consens per portar-la al Ple, perquè crec que 
la persona ha de ser ben tractada, molt ben tractada i, com a mínim, un 
ha de treballar per tenir un ampli consens en aquesta proposta. 
 
Vaig dir en la Junta de Portaveus que pensava que el procediment que 
s’ha fet no és el més idoni. Imaginava que si quatre entitats de la ciutat 
comencen a fer propostes de diferents noms, què faríem cadascú de 
nosaltres?. Això no aniria bé i crec que el que tenim que buscar en 
aquesta moció és una proposta de consens, el que hem fet altres 
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vegades respecte a persones que han estat importants i rellevants per a 
la nostra ciutat, i a això obeeix la proposta que presentem.  
 
Obeeix primer, a un gran respecte en la figura i trajectòria d’en Llobera, 
a un gran respecte per les entitats que ho proposen per fer viable que 
això sigui així, construir un ampli consens i per fer un tractament idèntic 
al que hem fet també amb altres persones, per a no desequilibrar les 
decisions que prenem quan denominem a un equipament o a un espai 
públic, una plaça o un carrer o el que sigui, per buscar una certa 
ponderació i és al que obeeix aquesta esmena.  
 
No és una esmena en contra, és una esmena per treballar en la recerca 
d’un consens més ampli, perquè sinó faríem un mal favor a una persona 
que va destacar però, en cap cas, per cap lluita partidista. Jo crec que 
una persona que ha estat important en aquesta ciutat ha de ser ben 
tractada i ben vinculada a la memòria de la nostra ciutat, i per això 
presentem aquesta esmena.    
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Nosaltres compartim el plantejament general de la moció que ens 
presenta el Grup de CiU i com ens van fer arribar diferents entitats de la 
ciutat. 
 
Nosaltres, en general, la primera conclusió que volem plantejar és que 
aquesta Ciutat necessita de referents i necessita de records de les 
persones que han estat referents en la seva història i en la seva 
promoció. Crec que aquesta ciutat necessita trobar gent que han estat 
rellevants, no només en la nostra ciutat sinó en el conjunt de Catalunya, 
i que, per tant, ens poden marcar com a ciutadans/es de a peu una 
referència clara de cap a on hem de treballar i cap a on hem d’anar. 
 
En aquest sentit crec que en Llobera cobreix aquest perfil, que és una 
persona que ha estat referència de la ciutat i pot ser un referent per al 
conjunt dels ciutadans, i perquè d’aquí a cinquanta anys, quan algun 
nen vegi el seu nom en un equipament, s’interessi per saber qui era 
aquest home i per saber què va fer i que vam tenir a Cornellà una 
persona que va tenir una trajectòria de servei al país i, per tant, pot ser 
una bona referència. 
 
En aquest sentit, entenem i em semblen raonables les esmenes que fa el 
Grup Socialista en relació a la moció que presenta CiU. Entenem que 
vulgueu treure els dos apartats que fan referència a la xarxa de 
biblioteques. Precisament avui hem tingut un debat a la Diputació de 
Barcelona sobre el futur de la xarxa de biblioteques on els debats han 
anat per un altre costat i on s’ha evidenciat que la província de 
Barcelona és la província on menys diners supramunicipal es destinen a 
les biblioteques. Tenim una Diputació que posa bastants recursos 
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perquè, com anècdota, a la província de Barcelona la Generalitat es 
gasta en biblioteques 0,40 cèntims, i fora de la província de Barcelona 5 
euros per habitant. Una dada interessant com per plantejar-nos que 
evidentment necessitem de biblioteques i un esforç més important. 
 
En aquest sentit, em sembla apropiat i, de fet, ho volíem fer com un prec 
perquè teníem altres noms i ho vaig discutir en la Junta de Portaveus, 
que aquests dies també ens ha deixat un personatge important com la 
Teresa Pàmies, crec que és una dona de referència en la ciutat, i tampoc 
volíem portar aquest nom i generar un debat de si ha de ser aquest nom 
o ha de ser un altre. Per tant, ja li vaig plantejar a l’Alcalde i a la resta 
de Portaveus en la Junta de Portaveus de l’altre dia, que em semblaria 
important, i crec que això ho hauríem d’estudiar urgentment, el 
plantejament de tenir una Comissió de nomenclàtor o un espai de treball 
de nomenclàtor, buscant les fórmules més participatives possibles, però 
també les més rigoroses possibles, de decidir que alguns espais de la 
ciutat, que són uns quants que no tenen nom més enllà de Cornellà o de 
no sé què, que probablement podrien estar referenciats amb persones 
importants per a la ciutat o per a l’història del país.  
 
Nosaltres suggerim, tot i que no s’incorpori això en l’acord sí que ho 
plantejàvem com un prec, que en tot cas després ho podem recordar i 
em sembla important que això ho plantegem. Jo crec que en Llobera no 
es mereix que hi hagi un debat de si ha de ser la biblioteca de Sant 
Ildefons o ha de ser l’escola d’adults o ha de ser l’escola nova, sinó que 
crec que el que correspon és que, com a ciutat, ho treballem bé i 
busquem la millor ubicació. 
 
Em sembla important això que us plantegem, que sigui fins i tot per 
sobre d’aquest Ple que prenguem i fem les propostes dels noms dels 
edificis i dels equipaments i dels espais públics de la ciutat o perquè 
crec que és una qüestió del conjunt de la ciutat que queda per a la 
història de la ciutat i que no ens ho hem de prendre massa a la lleugera.    
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Evidentment nosaltres estem a favor de la trajectòria i del 
reconeixement al senyor Llobera, ja que en èpoques difícils de 
democràcia aquest senyor va aconseguir que la seva llengua materna es 
parlés, l’ensenyés, en aquelles èpoques difícils, i això és un premi que 
se li ha de donar.  
 
En plena època d’immersió lingüística us ben asseguro que parlar 
castellà és difícil. El que no entenc és si tots tenim clar que se li ha de 
donar un espai, per què no és la biblioteca? 
 
 
 



 70

Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
    
En aquest sentit, el motiu pel qual no retiràvem la moció i volíem anar 
fins al final és perquè creiem que la proposta que fa el Grup Socialista 
nosaltres la veiem bona. Entenem que l’objectiu primordial era posar-ho 
a la llum. Creiem que era un tema que hi havia estat oblidat i si aquesta 
moció ha servit per això, juntament amb les esmenes, és per obrir el 
debat. 
 
Crec que amb això ja hem fet la feina i, per tant, haurà d’haver-hi un 
altre que és la que haurem de fer en el temps, per tant, benvingudes les 
esmenes del Grup Socialista. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
  
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el 31 de 
maig de 1996, va aprovar l’acord que atorgava al senyor Josep Llobera 
i Ramon, la Medalla d’Or de la ciutat de Cornellà de Llobregat en 
reconeixement de la seva trajectòria personal i professional en aquest 
municipi. 
  
Atès que moltes de les entitats que demanaven l’any 1996 la concessió 
de la Medalla d’Or de la Ciutat de Cornellà es troben avui signant la 
present moció i, coincidien i coincideixen, en la indubtable labor 
realitzada pel senyor Llobera i Ramon que, amb la seva personalitat 
callada, modesta i tenaç ha col·laborat en totes aquelles activitats que 
han fet possible el manteniment de la nostra llengua, cultura i 
identitat en un dels períodes més difícils de la nostra història com a 
poble. 
  
Atès que l’any 2004 li fou concedida la Creu de Sant Jordi, per part del 
Govern de Progrés de la Generalitat a petició d’entitats de Cornellà i 
amb el recolzament de l’Ajuntament, un dels màxims reconeixements 
que pot rebre una persona de la Generalitat de Catalunya, per 
destacar pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la 
seva identitat i de la restauració de la seva personalitat, o més 
generalment, en el pla cívic i cultural. 
  
Atès que més enllà d’una persona, el senyor Llobera i Ramon 
simbolitza a tots els cornellanencs i cornellanenques que en els anys 
durs del franquisme van mantenir la flama de la llengua catalana en el 
nostre Cornellà, tot realitzant una tasca sorda i constant. 
  
Atès que el 16 de desembre de 2011 es va produir el traspàs del 
senyor Josep Llobera i Ramon. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció 
dels següents  
  

ACORDS 
  
Primer.- Que es tingui en compte el nom de Josep Llobera, per tal de 
què futurs espais públics, sales d’equipaments o equipaments públics 
de Cornellà, rebin el seu nom. 
  
Segon.- Comunicar el present acord a la vídua d’en Josep Llobera i 
Ramon, na Maria Rigol i Rebordosa.” 
  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció amb les esmenes presentades pel Grup 
Socialista 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 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. 
 
 
 
 

3.- Precs i preguntes 
Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
Hi ha dues preguntes presentades pel Grup del PP, les quals han estat 
contestades per escrit, i diuen el següent:  
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Per part de la senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que  
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
Tenint en compte que després de més de nou anys des de l’inici del 
projecte de l’Estadi del RCD Espanyol Cornellà-Prat i de dos des de la 
seva inauguració, els accessos al mateix segueixen sense estar acabats 
per la Ronda del Litoral i que, per si això fos poc, aquest Ajuntament 
va posar en marxa unes obres de remodelació en la carretera de 
l’Hospitalet, just els accessos del costat oposat, que varen començar 
uns mesos i semblen no tenir fi. 
 
Tenint en compte que, amb tot això, l’entrada i sortida de l’Estadi es 
converteix en un caos circulatori i que, a part del que impliquen el 
trànsit, les esmentades obres manquen del mínim nivell de 
senyalització. 
 
1r.- ¿Quina era la data prevista per a la finalització i lliurament de les 
esmentades obres per part del Ministeri de Foment? 
 
2on.- ¿Quins són els motius que han retardat la finalització de les 
esmentades obres?. 
  
 
Per part de la senyora Elisabeth Morales Sánchez, regidora del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que  
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
Al mes de febrer es va editar un “Cornellà Informa” especial Educació. 
A la pàgina 8 es publicava que atenent a les prioritats del 
Departament d’Ensenyament les escoles públiques de Cornellà 
treballarien en consolidar l’ús de la llengua catalana coma  llengua 
d’aprenentatge. 
 
El Tribunal Suprem ha dictat vàries sentències en les quals, reconeix 
el dret dels pares a que la llengua castellana sigui llengua vehicular, 
de forma proporcional i equivalent, en relació amb la llengua catalana 
en tots els cursos d’ensenyament obligatori. 
 
D’igual forma reconeix el dret dels pares a rebre en castellà els 
comunicats, circulars i qualsevol altre document.   
 
Per altra part recordem l’obligació d’incloure la casella d’ensenyament 
en castellà en els impresos d’inscripció en els col·legis. 
 
1r.- ¿Quines són les prioritats per considerar que, des del 
Departament d’Ensenyament d’aquest Ajuntament, s’hagi de 
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consolidar el català com a llengua d’aprenentatge i no 
proporcionalment en relació amb la llengua castellana?.  
 
2n. ¿Per què des d’aquest Ajuntament no s’aprofita la revista 
municipal per informar sobre els drets de la ciutadania a 
l’escolarització en les dues llengües?. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Insistir Alcalde en el que acabem de dir, pregar que l’Equip de Govern 
pensi en una Comissió de nomenclàtor o el que correspongui. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
El Grup té un prec i és en relació al canvi de dia i hora del Ple. 
 
Evidentment demà hi ha vaga general i hem entès i acceptat que pel bé 
de gairebé tots o per la situació que pogués ser conflictiva i un major 
dinamisme del Ple, que era millor canviar el dia. Aleshores a nosaltres 
ens agradaria que aquest Ajuntament donés publicitat al fet de què 
respectem el dret a vaga però també que respectem el dret a treballar el 
dia de vaga.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Respecte al tema del nomenclàtor ja vaig dir en la Junta de Portaveus 
que estava d’acord. Crec que és el millor sistema i pensarem a veure 
com ho fem i ja ho comentarem en la propera Junta de Portaveus.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i quinze minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, junta-
ment amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


