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ACTA PLE NÚM. 7/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA  31 DE MAIG 
DE  2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 31 DE MAIG DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
trenta-u de maig de dos mil dotze, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament 
Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, 
la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde 
 
Sr.  Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde 
 
Sr.  Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde 
 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr.    Sergio Fernández Mesa 
Sra.  Rocio García Pérez 
Sr.  Manuel Ceballos Morillo 
Sra.  Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es 
 
Sr.  Victor Manuel Alcañiz Losa 
Sra. Mònica Badia i Cortada   
Sra. Anna Caminals Lecha 
Sr.  Manuel Jesús Casado Ruiz 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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Sr.  Arnau Funes Romero 
Sr.  Jordi García Guitart 
Sr.  Luis García Ruiz 
Sr.  Sergio Gómez Márquez 
Sra. Nelia Martínez Gallardo 
Sra. Aurora Mendo Sánchez 
Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
Sr.  Maximiliano Palacios Palacios 
Sr.  José Manuel Parrado Cascajosa  
Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
Sra. Joana Piñero Romera 
Sr.  Jordi Rosell i Segura    
 
 
Secretària General 
 

Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor 
 
Sr.  Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els 
següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 6/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 d’abril d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
2.- Donar compte del decrets de l’Alcaldia que a continuació 
s’indica. 
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Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura del Decrets dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és 
el següent: 
 
Decret núm. 2670 /12 de data 7 de maig 
 
“Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió 
de data 26 de gener de 2012, va aprovar el dictamen que proposa 
l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla de Concertació i del Catàleg de suport d’aquest 
àmbit, com també l’obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la 
concertació de recursos, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 3 de febrer de 2012. 
 
Atès que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs econòmic “Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals” gestionat pel Servei 
de Mercat de Treball i consistent en un fons de prestació que té com 
objectiu garantir una dotació econòmica destinada al suport i 
funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals (OTL). 
 
Vist, acollint-nos a l’ esmentada convocatòria, el Decret d’Alcaldia 
729/12, de data 20 de febrer, pel qual es va 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. 
 
Donat, així mateix, que en el Decret indicat consta dintre de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social –Departament de Polítiques d’Ocupació”, 
el “Projecte : Continuïtat Oficina Tècnica Laboral (OTL) 2012” 
 
D’acord amb les instruccions que consten en la documentació que s’ha 
rebut de la Diputació de Barcelona, per acord de Junta de Govern, en 
data 28 de març de 2012, es va aprovar concedir a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat un recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malaties mentals” 
en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, per un import de 22.000,00 euros. 
 
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, 
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que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
data 23 de juny de 2011 
  
    HA RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats del contingut de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 28 de març de 
2012, pel qual es concedeix a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el 
recurs econòmic per un import de 22.000,00 euros, consistent en fons 
de prestació “Integral sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació de 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat segons la següent distribució i 
quantia: 
 
 

Entitat  NIF  Persones  Nombre Població Km2 Import Import Codi Núm. op. 
  usuàries actuacions amb trastorns  subvenció justificar XBMQ comptable 
   2010  mentals  

 
Ajuntament P0807200A  36 236 2.613 6.96 22.000,00 36.666,67 12/Y/79307 1203000473/2 
Cornellà  
Llobregat 
 
 
 

Segon.- Acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de 
Barcelona i gestionat pel Servei de Mercat de Treball –Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació- a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per donar suport al funcionament bàsic de l’Oficina Tècnica 
Laboral (OTL) durant l’any 2012, que s’hauran d’ executar en el 
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012 i 
hauran de presentar la seva justificació, com a màxim, fins el 31 de 
març de 2013. 
 
Tercer.-  Presentar davant de la Diputació de Barcelona la 
documentació requerida en les condicions generals i específiques de 
l’acord de concessió, de data 28 de març de 2012, així com els models 
normalitzats aprovats:  YG-0102 i YG-0103 ADE 1 per a l’acceptació i 
justificació del fons de prestació, respectivament. 
  
Quart.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal en la seva primera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut de la present resolució a la Diputació 
de Barcelona, a la Intervenció Municipal, i al departament Gestor, als 
efectes adients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
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Vaig estar mirant l’expedient que hi ha a Secretaria i entenc que això és 
un projecte que s’hi presenta ara però és un diner que s’emprarà en 
l’exercici 2013. No sé si és així. 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social   

 
Això és una subvenció per part de la Diputació de Barcelona que al 
2011 ja la vàrem tenir amb més import i que era per a la contractació 
d’una professional que atenia a persones amb problemes de salut 
mental.  
 
Al mes de desembre estàvem atenent concretament a 89 persones i és 
per a aquest any, per al 2012, per a la contractació d’una professional 
per atendre a aquestes persones, que, evidentment, com que la 
subvenció d’enguany és de 22.000,- euros no estem parlant d’una 
jornada complerta, per tant, dedueixo que l’atenció no serà al mateix 
nombre de persones. 
 
Donades les circumstàncies actuals són persones que estan en 
processos depressius o que requereixen d’un suport i d’un procés 
d’acompanyament en el seu patiment. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El que diu el decret és que la justificació sí que tenim temps per fer-la 
fins al primer trimestre del 2013.    
 
 
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: 
 
3.1. Decret núm. 2549/12 de data 27 d’abril 
 
“Mitjançant Decret número 7672/2011, 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 
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maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat. 
 
 Atès que mitjançant escrit del Departament d’Acció Comunitària, 
Esports, Joventut i Solidaritat, acompanyat de l’informe del Secretari 
del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat de data 23 
d’abril,  i atenent a la petició  feta per part de l’Entitat  Club Atletisme 
Cornellà Atlètic, es sol·licita la modificació de la composició del Ple de 
l’esmentat Consell, amb la substitució dels  representants, titular i 
suplents, d’aquesta Entitat. 
    
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 7672/2011, de 3 de 
novembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell  
Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, de l’esmentada Entitat,  en el Ple d’aquest Consell. 
  
• Nomenar en representació de la citada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les persones següents: 
 
� Titular: Senyor Oriol Rico Millán 
� Suplent Primer: Senyor Julián Blasco Pellejero 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell  Municipal de l’Esport 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.” 
 
3.2.  Decret núm. 2550/12 de data 27 d’abril 
 
“Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decrets números 8158/2011, de 18 de novembre, 
9551/2011, de 27 de desembre i 391/2012, de 2 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 de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Secretària del Consell Municipal de la 
Dona del passat dia 18 d’abril, i atenent a la petició del Primer 
Secretari de l’Agrupació Local del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
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Cornellà,  sol·licita deixar sense efecte els nomenaments fets el seu dia 
i demana la incorporació de noves representants en el Ple de 
l’esmentat Consell. 
  
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  

 
HA RESOLT 

 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5470/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell de la 
Dona de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments de les representants, titular i 

suplents, del Grup Polític Municipal dels Socialistes de Catalunya,  
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 suplent, a les 
persones següents: 

 
Titular:  senyora Joana Piñero Romera 
Substituta:  senyora Lídia Gómez Pla 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretària del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, així com a 
les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquests decrets afecten a nomenaments de membres del Ple del Consell 
Municipal de l’Esport i també del Consell de la Dona.  
 
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
4.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2012 
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 16/2012 . 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, 
motivada per l’abonament d’endarreriments i quota anual a la 
Comunitat de Propietaris de la Plaça Reus número 5, per import de 
3.300 euros. 
 
Vist el càlcul realitzat per la Intervenció General, dels interessos de 
demora a pagar en relació al preu just de la finca núm. 20 de 
l’Avinguda de les Flors, cal incrementar la consignació de la partida en 
168.492,27 euros per fer front al seu pagament. 
 
Vist l’escrit del Departament de Polítiques d’Ocupació, sol·licitant 
modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, motivada per atendre l’auditoria de revisió del 
sistema de Qualitat del Departament, per import de 1.475 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec al Romanent de Tresoreria del Departament d’Acció 
Territorial, per fer front a les despeses de missatgeria del 
Departament, per import de 13.000 euros. 
 
Vist l’avançament del 50% de la liquidació definitiva de la participació 
en els tributs de l’estat corresponent a l’exercici 2010, i vist que 
l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ascendeix a 109.096,06 euros, cal suplementar la partida 
en 51.172,67 euros, amb càrrec al Romanent de Tresoreria. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament de 
Polítiques de Família, per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, motivada per la necessitat de crear una nova 
partida de llibres i publicacions pel Departament, per import de 170 
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. 
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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 número 
16/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses que es 
proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 

MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0551.150A0.2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRIT. 2.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00 

0772.934A3.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 12.020,00 168.492,27 0,00 180.512,27 

0775.942A0.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.437.905,00 51.172,67 0,00 1.489.077,67 

0781.330A1.2120000 CONS.IMMOBLES AREA CULTURA/PATR. 5.819,00 3.300,00 0,00 9.119,00 

 

TOTAL DESPESES   235.964,94 0,00 

 

      ESTAT D'INGRESSOS 

    

  

Previsió 

  

Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESP.GRALS. 7.226.962,27 235.964,94 0,00 7.462.927,21 

 

TOTAL INGRESSOS   235.964,94 0,00 

 

      

      MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0333.241G0.2270600 SERV. PROF. INDEPENDENTS/PACTES T. 3.000,00 0,00 412,50 2.587,50 

0333.241M1.2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 18.940,00 0,00 1.062,50 17.877,50 

0333.241M1.2270600 SERV.PROF. INDEPENDENTS/FORMACIO 0,00 1.475,00 0,00 1.475,00 

0665.323C1.2219900 ALTRES SUBMINISTRAM./ESPAI FAMILIAR 1.529,78 0,00 170,00 1.359,78 



 10

0665.330A0.2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/POL.DE FAMILIA 0,00 170,00 0,00 170,00 

 

TOTAL DESPESES   1.645,00 1.645,00 

  
 

RESUM PER CAPÍTOLS 
 
 
ESTAT DE DESPESES  
 Altes     Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents béns i serveis 17.945,00 1.645,00 
Cap. III.- Despeses financeres 168.492,27 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents                  51.172,67               0,00 
 
 TOTAL 237.609,94 1.645,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes      Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers                         235.964,94                0,00 
    
 TOTAL 235.964,94 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 
 
És una modificació de crèdit amb altes i baixes per anul·lació de 
despeses per un total de 1.645,- euros i amb càrrec a Romanent de 
Tresoreria de 237.609,- euros. 
 
Val a dir, tal i com vaig explicar a la Comissió Informativa, que les 
partides més grans són de 168.492,- euros que correspon als interessos 
de demora  a pagar en relació al preu just de la finca número 20 de 
l’avinguda de les Flors. Això va portar una modificació de crèdit per 
poder pagar aquesta expropiació fa un parell de mesos i ara posem els 
interessos de demora. 
 
Hi ha una altra de 51.172,- euros que, com hem tingut ja la liquidació 
definitiva de la participació en els tributs de l’Estat, el 50% que 
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correspon a l’any 2010, sabeu que això és el 9% el que hem de pagar a 
l’Àrea Metropolitana d’aquest ingrés que tenim de les PIES de les 
participacions als ingressos de l’Estat, i com hem tingut més, aquest 1% 
és sobre una quantitat major amb la qual cosa hem de pagar més, hem 
de posar una quantitat més gran per donar a l’Àrea Metropolitana, i 
aquesta diferència són els 51.000,- euros que hem de posar. Òbviament 
no estava perquè no sabíem que tindríem més diners, perquè ja sabeu 
que en el pressupost –que jo parlo de responsabilitat i de prudència- 
posem el que creiem i no el que realment pot ser que sigui al final. Doncs 
hem de posar aquesta quantitat per pagar a l’Àrea Metropolitana la part 
de més que hem rebut. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Nosaltres votarem a favor de la modificació de crèdit. La major partida 
és per pagar interessos demora d’un justipreu. 
 
Només vull fer una reflexió. El mètode d’establir els justipreus els 
podríem, si més no, afinar, perquè entre sentències que perdem, 
interessos que paguem, interessos de demora, al que se li expropia un 
terreny i no se li paga en el seu moment, al final ens acaba costant més 
car. El mètode sí que podria millorar en l’administració. 
 
 
 
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. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
   
  
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
5.- Encarregar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà (Procornella) l’execució de les escomeses 
generals de l’edifici de  la Biblioteca - Auditori de Sant Ildefons. 

Encarregar a Procornella 
execució escomeses edifici 
Biblioteca-Auditori Sant  
Ildefons 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient 07/2009, d’aprovació del projecte constructiu de la 
Biblioteca de Sant Ildefons, d’aquesta Ciutat. 
 
Vista la memòria de la proposta de l’encàrrec de gestió que es 
transcriu a continuació: 
 
“Dintre de les actuacions integrals portades a terme al barri Sant 
Ildefons s’incloïa la construcció de la Biblioteca-Auditori de Sant 
Ildefons, segons projecte constructiu que va quedar aprovat 
definitivament en data 9 de novembre de 2009. 
 
Aquest projecte ja ha estat executat, i segons escrits presentats per 
PROCORNELLA en dates 16 de novembre de 2011 i 16 de febrer de 
2012, cal dotar econòmicament l’execució de les escomeses generals 
de serveis necessaris per a l’edificació, en la quantitat que s’indica a 
continuació, en relació als diferents serveis: 
 

AGBAR. Escomeses 1.829,98 euros 

AGBAR. Contraincendis 5.525,83 euros 

Escomesa elèctrica 3.118,07 euros 

Obra civil per escomesa elèctrica 59.574,40 euros 

Escomesa gas 10.000,00 euros 

Escomesa telefònica  981,31 euros 

Total despeses 81.029,59 euros 

Total IVA 18% inclòs 95.614,91 euros 
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Tant per a la posada en marxa de l’edifici com per a la seva recepció 
per part d’aquest Ajuntament , és necessari i imprescindible que les 
escomeses esmentades estiguin executades i que el mateix gaudeixi 
dels subministraments dels serveis esmentats. L’execució de les obres 
s’haurà de subjectar a la previsió de l’art. 24.4 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. El temps d’execució de les 
obres no es pot concretar ja que depèn de les previsions de les 
companyies subministradores que han d’autoritzar cada actuació. 
  
Amb la finalitat de disposar de crèdit suficient i adequat per a fer front 
a aquestes tasques necessàries, es va procedir a la dotació econòmica 
de la partida 0551 332 i 0 7400000, de la qual s’han retingut un total 
de 95.614,91 euros mitjançant document comptable previ RC núm. 
920120003374. 
 
Per tot l’exposat, es proposa encomanar a PROCORNELLA l’execució 
de les escomeses generals de l’edifici de la Biblioteca-Auditori de Sant 
Ildefons, per l’import i amb càrrec a la partida abans esmentada, ja 
que es tracta d’una actuació imprescindible tant per a la posada en 
marxa de l’edifici com per a la seva recepció per part d’aquest 
Ajuntament.” 
 
Atès que l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornellà (PROCORNELLA) és una societat municipal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat dedicada, entre altres activitats, 
i segons consta els seus estatuts fundacionals, a dur a terme, d’acord 
amb la seva lletra C) apartat 1 de l’objecte social.- “L’Execució de 
tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que sigui 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder encomanant, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin”. 
 
Atès que, als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 10 de la llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la societat té la condició de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels poders adjudicadors que d’ell depenen, estant 
obligada, en tal condició, a realitzar, amb caràcter exclusiu els treballs 
que aquests poders l’encarreguin en matèria, entre d’altres, d’execució 
de tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que siguin 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder adjudicador, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin. 
 
Vistos els informes de la Directora i de l’Assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge, obrants a l’expedient. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
de maig, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal. 
 
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.- Encarregar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) l’execució de les 
escomeses generals de l’edifici de la Biblioteca-Auditori de Sant 
Ildefons d’acord amb el contingut de la memòria transcrita. 
L’execució de les obres s’haurà de subjectar a la previsió de l’art. 24.4 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. El 
temps d’execució de les obres no es pot concretar ja que depèn de les 
previsions de les companyies subministradores que han d’autoritzar 
cada actuació. 
L’import de l’encàrrec ve constituït per la suma dels següents imports i 
conceptes:  
 

AGBAR. Escomeses 1.829,98 euros 
AGBAR. Contraincendis 5.525,83 euros 

Escomesa elèctrica 3.118,07 euros 
Obra civil per escomesa elèctrica 59.574,40 euros 
Escomesa gas 10.000,00 euros 
Escomesa telefònica    981,31 euros 
Total despeses 81.029,59 euros 
Total IVA 18% inclòs 95.614,91 euros 

 
Forma de pagament i liquidació: Per poder efectuar el pagament, 
PROCORNELLÀ haurà de lliurar a l’Ajuntament l’oportuna certificació 
visada pels seus tècnics, a la qual s’acompanyarà en annex la relació i 
còpia de les factures emeses pels tercers intervinents en l’actuació; 
pagament que anirà a càrrec de la partida 0551 332i0 7400000, de la 
qual s’han retingut un total de 95.614,91 euros mitjançant document 
comptable previ RC núm. 920120003374. 
 
Durada de l’encàrrec: L’encàrrec regulat per aquest document 
s’estableix pel període natural de l’any 2012, finalitzant 
conseqüentment per tot el 31 de desembre de 2012.  
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Segon.- Autoritzar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) a subscriure amb 
Companyies de Subministraments afectades els convenis necessaris 
per poder dur a terme l’objecte d’aquest encàrrec. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) i al 
Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament, per al 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  
 
L’edifici està acabat. Falten  les escomeses per poder posar-lo en marxa 
-com està previst- l’any que ve. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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6.- Aprovar l’encàrrec de gestió extemporani a l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà 
(Procornella) corresponent a les obres executades a l’entorn de la 
Biblioteca - Auditori de Sant Ildefons. 

Aprovar gestió a Procorne- 
lla obres entorn Biblioteca 
–Auditori Sant Ildefons. 

DICTAMEN 
  
“Vist l’expedient 07/2009, d’aprovació del projecte constructiu de la 
Biblioteca de Sant Ildefons, d’aquesta Ciutat. 

 
Vista la memòria de la proposta de l’encàrrec de gestió que es 
transcriu a continuació: 
 
“El projecte d’intervenció integral al barri de Sant Ildefons, aprovat per 
la Junta de govern Local en data 20 d’abril de 2005, incloïa la 
construcció de la Biblioteca - auditori de Sant Ildefons. El projecte de  
la biblioteca, aprovat per la Junta de govern Local en data 9 de 
novembre de 2009, fou executat per EMDUCSA, avui PROCORNELLÀ, 
d’acord a l’encomana  de gestió realitzada en el seu dia.  
 
El projecte executiu de la Biblioteca, no incloïa la urbanització de la 
vialitat i dels espais lliures de l’entorn (modificació de la superfície i de 
la geometria dels patis del CEIP Torre de la Miranda), així com les 
millores dels serveis existents, que facilitessin  l’accés a la mateixa, 
tant des de l’avinguda de Sant Ildefons a través del carrers Gerdera i 
Freixa, com des de l’avinguda de Salvador Allende, a través d’un carrer 
de nova creació, prolongació del carrer Almogàvers. Per altre part, els 
accessos a la biblioteca des dels carrers abans citats, impliquen, 
modificacions amb els espais d’entrada del CEIP Torre de la Miranda, 
que es necessari reurbanitzar.  
 
• Així, en data 13  d’octubre de  2010, la Junta de Govern Local, 

aprova el projecte d’obres denominat “Remodelació del pati del CEIP 
Torre de la Miranda  i accessos a la Biblioteca Sant Ildefons des dels 
carrers Gerdera i Freixe (reforma exterior CEIP Torre de la Miranda), 
de Cornellà de Llobregat”, de pressupost d’execució per contracta 
516.788,15 € (IVA inclòs), executat per EMDUCSA, i que d’acord al 
projecte Modificat presentat   per PROCORNELLÀ, en data 17 de 
maig de 2012, el pressupost final de les obres executades es de 
606.545,22 €.   

 
• En data 30/06/2010, la Junta de Govern Local, aprova el projecte, 

lligat a la concessió de l’aparcament del carrer Almogàvers i de la 
nova escola bressol Torre de la Miranda, denominat “Projecte 
d’urbanització accessos del CEIP Torre de la Miranda, i l’escola 
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bressol Torre de la Miranda i la Biblioteca, situats al carrer 
Almogàvers, de Cornellà de Llobregat”, de pressupost d’execució pe 
contracta 846.034,40€, executat per EMDUCSA. Ara bé aquest 
últim projecte inclou, una sèrie d’obres que no som imputables a la 
concessió administrativa de l’aparcament  del carrer Almogàvers:  
prolongació del carrer Almogàvers fins a l’avinguda Salvador 
Allende, per tal de donar accés a la Biblioteca i que d’acord al 
pressupost per coneixement de l’administració presentat per 
PROCORNELLÀ, que inclou a més el desviament d’una canonada 
d’AGBAR, ascendeix a la quantitat de 189.507,87 €. (IVA inclós).  

 
• Al marge dels projectes aprovats com a obra pública, 

PROCORNELLÀ, ha realitzat dues obres més, que eren i 
necessàries, per la posta en funcionament,  tant dels accessos com 
de la Biblioteca: Enderroc d’una part de l’edifici (antic INEM) per 
l’obertura de la prolongació del carrer Almogàvers, i millora del 
col·lector de l’Avinguda de Salvador Allende, de pressupostos per 
coneixement de l’administració, d’acord al informe signat per el 
gerent de desenvolupament urbà i planejament de PROCORNELLÀ,  
79.338,98 € (IVA inclòs) i 131.015,79 € (IVA inclòs), respectivament.  

 
Per tant, l’import, per coneixement de l’administració, d’aquesta 
encomanda d’obres ja  realitzades, ve constituït per la suma dels 
següents imports i conceptes: 
 
• Urbanització del nou tram carrer Almogàvers, d’acord a les partides 

que figuren al informe de l’arquitecte Sr. J.A Marin: 189.507,87 €. 
• Projecte Modificat de les obres de remodelació pati CEIP Torre de la 

Miranda i accessos a la Biblioteca Sant Ildefons des dels carrers 
Gerdera i Freixa (Reforma exterior CEIP Torre de la Miranda), de 
pressupost 606.545,22 €, d’acord el projecte presentat en data 17 
de maig de 2012. 

• Enderrocs de l’edificació  existent a  l’espai ubicat entre el carrer 
Almogàvers i l’avinguda de Salvador Allende: 79.338,98 €. 

• Millora del col·lector de l’avinguda Salvador Allende per recollir el 
clavegueram de la Biblioteca i el carrer Almogàvers: 131.015,79 €. 

 
El pagaments es realitzaren de la forma següent: En les dues obres 
que no formen part de cap projecte aprovat (enderroc edificació i 
millora col·lector) mitjançant l’entrega d’una memòria justificativa de 
les obres realitzades i la corresponent certificació, i per les obres que 
figuren incloses en un projecte aprovat, mitjançant les corresponents 
certificacions d’obra.” 

 
Atès que l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana e 
Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) és una societat municipal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat dedicada, entre altres activitats, 
i segons consta els seus estatuts fundacionals, a dur a terme, d’acord 
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amb la seva lletra C) apartat 1 de l’objecte social.- “L’Execució de 
tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que sigui 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder encomanant, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin”. 
 
Atès que, als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 10 de la llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la societat té la condició de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels poders adjudicadors que d’ell depenen, estant 
obligada, en tal condició, a realitzar, amb caràcter exclusiu els treballs 
que aquests poders l’encarreguin en matèria, entre d’altres, d’execució 
de tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que siguin 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder adjudicador, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin. 
 
Vist l’informe de l’Assessora jurídica d’Acció Territorial i Habitatge, 
obrant a l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
de maig, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal. 
 
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 l’encàrrec de gestió extemporani a l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana e Econòmica de Cornellà 
(PROCORNELLA) corresponent a les obres executades a l’entorn de la 
Biblioteca - Auditori de Sant Ildefons i descrites en la memòria 
transcrita. 
 
L’import de l’encàrrec ve constituït per la suma dels següents imports i 
conceptes:  
 
• Urbanització del nou tram carrer Almogàvers, d’acord a les partides 

que figuren al informe de l’arquitecte Sr. J.A Marin: 189.507,87 €. 
• Projecte Modificat de les obres de remodelació pati CEIP Torre de la 

Miranda i accessos a la Biblioteca Sant Ildefons des dels carrers 
Gerdera i Freixa (Reforma exterior CEIP Torre de la Miranda), de 
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pressupost 606.545,22 €, d’acord el projecte presentat en data 17 
de maig de 2012. 

• Enderrocs de l’edificació  existent a  l’espai ubicat entre el carrer 
Almogàvers i l’avinguda de Salvador Allende: 79.338,98 €. 

• Millora del col·lector de l’avinguda Salvador Allende per recollir el 
clavegueram de la Biblioteca i el carrer Almogàvers: 131.015,79 €. 

 
Forma de pagament i liquidació: Per poder efectuar el pagament, 
PROCORNELLÀ haurà de lliurar a l’Ajuntament l’oportuna certificació 
visada pels seus tècnics. Excepcionalment, pel que fa a les dues obres 
que no formen part de cap projecte aprovat (enderroc de l’edificació i 
millora del col·lector), a més de la corresponent certificació, 
PROCORNELLÀ haurà de lliurar al Departament d’Acció Territorial i 
Habitatge una memòria justificativa de les obres realitzades. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) i al 
Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament, per al 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  
 
Com bé diu el punt, és extemporani perquè les obres ja estan fetes. Les 
obres de reparació, de posta a punt de l’escola del costat de la 
biblioteca, de l’obertura del carrer que hi ha enfront de la biblioteca i 
d’un col·lector que també es va fer. 
 
En principi totes aquestes obres es van aprovar en el Consell 
d’Administració de l’Empresa Municipal, es van contractar en el Consell 
d’Administració de l’Empresa, però el que passa és que, una vegada tot 
el paquet fet de Biblioteca-Auditori, al final s’ha pensat, i així s’ha parlat 
amb l’Ajuntament, que aquesta part se l’encarregui a l’empresa per 
poder recuperar part d’aquests diners.      
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Nosaltres estem d’acord en què vagi endavant perquè ja està feta, però 
sí ens hagués agradat sentir els veritables motius pels quals aquí hi ha 
un tema que ens resulta una mica punyent que és el cas de què sigui 
extemporània. 
 
El projecte que es va fer en el seu moment, doncs hi havia el projecte, 
ens hem trobat un conjunt d’obres que són diferents al que hi havia en 
el projecte inicial i, per tant, nosaltres el que ens hagués agradat és 
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sentir quins han sigut aquests motius pels quals les obres de 
remodelació de l’entorn de la Miranda i els accessos a la futura 
biblioteca, des del carrer Gerdera i el carrer Freixa, s’han modificat, així 
com també pel que fa al projecte del col·lector, entre Almogàvers i 
Salvador Allende. 
 
Entenem que s’hagués pogut fer abans, i no una vegada finalitzades les 
obres, aquest pas de passar-lo avui al Ple. Nosaltres no discutim que 
això es passi per l’Empresa Municipal, per a això tenim l’empresa 
municipal per fer aquestes obres, però el que sí pregaríem és que ja 
sabem que en el fons estem molt d’acord amb moltes coses, però en les 
formes malauradament moltes vegades no ho estem i aquesta és una 
d’elles. Per tant, en la propera vegada, quan hi hagin aquestes 
modificacions que afecten als projectes no es portin al Ple una vegada 
estiguin pràcticament finalitzades sinó que es portin abans per tal de 
què nosaltres, com òrgan competent que som, ho puguem tirar 
endavant.        
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup Municipal 
del PP  
 
Nosaltres votarem en contra i farem les següents observacions que, de 
fet, votem en contra perquè es tracta d’una decisió extemporània que 
posa de manifest que totes les actuacions realitzades per Procornellà 
s’han realitzat per la via de fet, sense cobertura legal i prescindint 
totalment del procediment legal establert. Tal i com es desprèn de la 
memòria que figura en l’expedient, es tracta d’actuacions ja realitzades 
que ni tan sols s’han ajustat als projectes tècnics prèviament aprovats 
per l’Ajuntament, ja que en alguns casos s’han desviat dels projectes 
aprovats com succeeix amb les obres de remodelació del pati del col·legi 
Ceip Torre de la Miranda i en altres casos ni tan sols s’ha aprovat cap 
projecte. 
 
Al tractar-se d’actuacions ja realitzades hauria de quedar constància a 
l’expedient que la Societat municipal les ha executat amb els seus 
propis mitjans tècnics i personals, i hauria de concretar la memòria que 
els serveis de base en aquesta proposta el fet de què Procornellà 
disposa dels mitjans necessaris per satisfer l’encàrrec. I a més, seguint 
en la línia del company de CiU, ens agradaria saber si hi ha algun 
motiu tècnic o fins i tot polític, que justifiqui les raons per les que no es 
ens van incloure en els projectes aquestes obres que s’aproven avui.  
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
El motiu és molt senzill. Tot això entra dintre del que són les obres de 
Sant Ildefons, del Pla de Sant Ildefons. Quan es van fer les obres del Pla 
de Sant Ildefons, es va adjudicar a l’empresa municipal l’obra de la 
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Biblioteca-Auditori, -perquè és el mateix edifici- per un milió i mig 
d’euros. 
 
La Biblioteca-Auditori, el projecte aprovat per l’Ajuntament era de 
4.800.000,- euros, l’altra part la tenia que posar l’empresa municipal 
amb els seus mitjans. 
 
El tema econòmic ha anat canviant. L’empresa municipal ha anat 
baixant el tema dels mitjans econòmics que ha tingut a base de poder 
vendre i, a més d’això, s’han tingut que fer una sèrie d’adequacions que 
s’han anat aprovant en l’empresa municipal, que són el pati del col·legi 
per poder connectar bé la biblioteca i que el col·legi patís el menys 
possible i l’obertura del carrer, tant aquesta com el col·lector.  
 
A partir d’aquí la decisió que es va prendre és que l’Ajuntament 
encarregués aqueixes obres a l’empresa municipal per pal·liar -en part- 
tots aqueixos costos que s’havien afegit. 
 
Hi havia dues formes de fer-ho. Una forma que era simplement agafar i 
aprovar un reformat del projecte que tenim ara, i no hi hauria hagut 
encàrrec de gestió, però consideràvem que era molt millor fer un 
encàrrec de gestió perquè estaven les obres fetes, i encara que es podia 
fer d’una altra manera, ens sembla un tema més clar. 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup Municipal 
del PP  
 
En qualsevol cas, les raons que al meu entendre són polítiques, em 
sembla que no atenen al procediment legal establert, que sembla que és 
clar, i aleshores el nostre vot continua sent en contra. 
   
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo tornaria a fer el mateix. 
 
Miri vostè, quan s’aproven els projectes, afecten només a una biblioteca 
i a un auditori. Quan apareixen problemes, l’expedient no entén de 
problemes davant els veïns i davant les escoles. Per sort, tenim diners i, 
per sort, s’estava treballant. Si el problema és com és resolt a 
l’expedient, doncs ja ho resolc, i per això, si em trobo una altra vegada 
en unes circumstàncies com aquestes, actuaré igualment. Els diners 
estan on estan, en un pati per a una escola reformada, en un carrer que 
no estava previst i en millors circumstàncies per a aquest barri i després 
ja arreglaré l’expedient. Això és el que hem fet i per això ho hem fet, per 
no perdre el  temps, perquè hi havia coses que no es podien preveure i 
per això es va tractar i es va finançar d’aquesta forma. Per tant, puc 
entendre l’expedient, que és molt important, no és menor, però en aquest 
cas no és el més rellevant. 
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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 Maximiliano Palacios Palacios, 
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.   
   
  
 
 
 
 
7.- Encarregar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà (Procornella) la realització dels 
desviaments serveis públics de les companyies de 
subministrament que estiguin afectats per les obres 
d’instal·lacions d’ascensors. 

Encarregar a Procornella  
desviaments serveis públics  
companyies subministra- 
ment afectats obres ins- 
tal·lacions d’ascensors. 

DICTAMEN 
 

“Vist l’escrit de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà (PROCORNELLÀ) de 12 de desembre de 2011 
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(RGE 34833), en virtut del qual sol·licita d’aquest Ajuntament la 
necessària dotació econòmica per poder donar compliment a la 
col·laboració prevista en les Bases Reguladores dels ajuts en matèria 
d’instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques, 
consistent en el desviament dels serveis públics de les companyies de 
subministraments que estiguin afectats per les expressades obres 
d’instal·lacions d’ascensors. 
 
Vist l’expedient de les “Bases Reguladores de l’Acció Concertada per al 
Foment i la Promoció de Projectes i Instal·lacions d’Ascensors en 
matèria de Millora de l’Accessibilitat en edificis per suprimir les 
barreres arquitectòniques” aprovades per acord de la Junta de Govern 
Local de data 18 de maig de 2012 i, concretament, el contingut de la 
base sisena segons el qual: 

 
“(...) es concedirà un ajut en espècie a les comunitats que justifiquin 
llur necessitat, consistent en les actuacions que es duguin a terme per 
a la desviació del serveis públics de les companyies de 
subministrament que estiguin afectats per les obres d’instal·lacions 
d’ascensors dels edificis que no tinguin la possibilitat tècnica d’anar 
per dintre de l’edifici i sí la possibilitat legal d’anar per fora, fins a 
l’import màxim de 7.000€ (set mil euros), IVA inclòs, per comunitat 
beneficiària, en els termes que s’expressen a continuació.  
 
L’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà (PROCORNELLA), prèvia signatura del corresponent conveni 
amb la comunitat de propietaris afectada, que autoritzi l’actuació i 
quantifiqui el seu cost, desviarà els serveis públics de les companyies 
de subministrament que estiguin afectats per les obres d’instal·lacions 
d’ascensors dels edificis que no tinguin la possibilitat tècnica d’anar 
per dintre de l’edifici i sí la possibilitat legal d’anar per fora. Per a 
l’execució d’aquesta tasca l’Ajuntament aportarà a la societat 
municipal un import màxim de 7.000€ per a cada actuació que caldrà 
regular a través de l’encàrrec de gestió corresponent. Només seran 
subvencionables les actuacions convingudes per la comunitat 
beneficiària amb l’empresa municipal.” 
 
Vista la memòria de la proposta de l’encàrrec de gestió incorporada a 
l’expedient, així com l’informe jurídic de data 21 de maig de 2012. 

 
Atès que l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana e 
Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) és una societat municipal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat dedicada, entre altres activitats, 
i segons consta els seus estatuts fundacionals, a dur a terme, d’acord 
amb la seva lletra C) apartat 1 de l’objecte social.- “L’Execució de 
tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que sigui 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder encomanant, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin”. 
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Atès que, als efectes previstos als articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 10 de la llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la societat té la condició de 
mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels poders adjudicadors que d’ell depenen, estant 
obligada, en tal condició, a realitzar, amb caràcter exclusiu els treballs 
que aquests poders l’encarreguin en matèria, entre d’altres, d’execució 
de tasques de naturalesa tècnica i d’obres de tot tipus que siguin 
competència pròpia de l’Ajuntament o poder adjudicador, o conferida 
en virtut de delegació o conveni per altres poders adjudicadors quan 
aquests així ho autoritzin. L’execució de les obres s’haurà de subjectar 
a la previsió de l’art. 24.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que en execució de la previsió continguda a les esmentades 
Bases, PROCORNELLÀ està en disposició de col·laborar en la millora 
d’accessibilitat en els edificis per suprimir les barreres 
arquitectòniques mitjançant la instal·lació d’ascensors i per poder 
portar a terme les tasques i gestions necessàries per tal de que es 
realitzin els corresponents desviaments dels serveis públics de les 
companyies de subministrament que estiguin afectats per les obres 
d’instal·lacions d’ascensors que no tinguin la possibilitat d’anar per 
dintre de l’edifici i sí la possibilitat legal d’anar per fora.  

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
de maig, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal. 
 
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.- Encarregar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) la realització dels 
desviaments serveis públics de les companyies de subministrament 
que estiguin afectats per les obres d’instal·lacions d’ascensors, d’acord 
amb el contingut de les “Bases Reguladores de l’Acció Concertada per 
al Foment i la Promoció de Projectes i Instal·lacions d’Ascensors en 
matèria de Millora de l’Accessibilitat en edificis per suprimir les 
barreres arquitectòniques” aprovades per acord de la Junta de Govern 
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Local de 18 de maig de 2012, en els termes que resulten de la 
memòria de la proposta i que es transcriuen  a continuació: 
 
L’import de l’encàrrec ve constituït per la suma dels següents imports i 
conceptes:  
 
- Cost del trasllat dels servei que exigeixi cada companyia 

subministradora 
- Cost material d’execució dels treballs 
- Tasques de direcció i coordinació 
 
En tot cas, s’estableix com a límit quantitatiu, l’import anual destinat 
a l’efecte en el pressupost municipal que, en el cas del corrent exercici, 
s’ha fixat en 70.000€ (setenta mil) amb càrrec a la partida 
pressupostària 0551 152C0 7400003 per a l’exercici 2012, i dels que 
destinarà, per a cada comunitat de propietaris afectada, l’import 
màxim de 7.000€ (set mil euros) IVA inclòs. 
 
Mecanisme per dur a terme l’actuació: Prèviament a la realització de 
les tasques, PROCORNELLÀ procedirà a la signatura d’un conveni 
amb la comunitat de propietaris que requereixi de l’actuació i així ho 
tingui sol·licitat, en el qual haurà de constar la preceptiva autorització 
de la comunitat per a dur-la a terme, el detall dels serveis públics de 
subministrament a desviar i el pressupost dels treballs. A l’esmentat 
conveni s’incorporarà: 1. Planell de situació de l’ascensor degudament 
acotat i 2. Identificació de les instal·lacions afectades (gas, llum, aigua, 
telèfon, etc). 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge, establirà l’ordre i donarà la programació d’execució dels 
treballs de desviament de serveis en relació a les comunitats de 
propietaris que ho vagin sol·licitant per estricte ordre d’entrada i amb 
subjecció als requisits tècnics que determinin el serveis municipals. 
 
El número màxim d’actuacions a realitzar amb càrrec al present 
exercici no podrà excedir de 10 en tant i en quant 70.000€ (setanta 
mil euros) és el límit quantitatiu fixat al pressupost. L’execució de les 
obres s’haurà de subjectar a la previsió de l’art. 24.4 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Les comunitats que no hagin pogut entrar en les execucions 
programades per a l’any 2012, hauran de tornar a formular la 
sol·licitud, si segueixen interessades, durant l’exercici o exercicis 
següents. 
 
Forma de pagament i liquidació: La quantitat de 7.000€ (SET MIL 
EUROS) calculada pel desviament dels serveis en cada edifici, pot 
variar en funció de les necessitats de cada un, per aquesta raó, fins a 
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la conclusió dels treballs no es liquidarà l’import ni s’efectuarà cap 
pagament a l’empresa municipal. 
 
Per poder efectuar el pagament, PROCORNELLÀ haurà de lliurar a 
l’Ajuntament l’oportuna certificació visada pels seus tècnics, a la qual 
s’acompanyarà en annex la relació i còpia de les factures emeses pels 
tercers intervinents en l’actuació. 
 
Durada de l’encàrrec: L’encàrrec regulat per aquest document 
s’estableix pel període natural de l’any 2012, finalitzant 
conseqüentment per tot el 31 de desembre de 2012. Malgrat això, 
podrà ser automàticament renovat per períodes anuals naturals, 
sempre i quan existeixi crèdit suficient i adequat, en la quantia que es 
determini en cada exercici, per a garantir les obligacions que conté, i 
estigui previst en les “Bases Reguladores de l’Acció Concertada per al 
Foment i la Promoció de Projectes i Instal·lacions d’Ascensors en 
matèria de Millora de l’Accessibilitat en edificis per suprimir les 
barreres arquitectòniques” de la corresponent anualitat. El temps 
d’execució de les obres no es pot concretar ja que depèn de les 
previsions de les companyies subministradores que han d’autoritzar 
cada actuació. 

 
Segon.- Autoritzar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) a subscriure amb les 
Comunitats de Propietaris i Companyies de Subministraments 
afectades els convenis necessaris per poder dur a terme l’objecte 
d’aquest encàrrec. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA), a l’Oficina 
Local d’Habitatge i al Departament d’Intervenció, ambdós d’aquest 
Ajuntament, per al 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  
 
Sabeu que aquí hi ha una sèrie d’ajudes que es donen a les comunitats 
per a instal.lar ascensors i hi ha una que feia l’empresa municipal 
també sota el paraigües del Pla de Sant Ildefons. 
 
El Pla de Sant Ildefons s’ha acabat i hem decidit fer ascensors a Sant 
Ildefons i, per tant, el que fem és encarregar a l’empresa municipal que 
pugui fer aquestes obres per poder posar els ascensors que abans 
estaven dintre del Pla de Sant Ildefons. 
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VOTACIÓ 
 

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

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
 
8.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà (Procornella), 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 del Projecte de reparcel·lació del 
Polígon 3 - Soler i Cortada, de la Modificació del Pla General 
Metropolità de 1976 en el sector Surís-Fontsanta. 

Designar a Procornella  
administració actuant en 
el Projecte reparcel·lació  
Polígon 3 - Soler i Cortada,  
en sector Surís-Fontsanta. 

DICTAMEN 
 
 
“Vista la modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 en el 
sector Surís - Fontsanta de Cornellà de Llobregat, aprovada 
definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i 
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Obres Públiques en data 7 d’abril de 2010 i publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya en data 14 d’abril de 2010, la qual 
delimita, entre quatre polígons d’actuació urbanística, el Polígon 3 - 
Soler i Cortada de sòl urbà no consolidat i estableix per a la seva 
execució, el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.  
 
Vist el Projecte de Reparcel·lació del Polígon 3 - Soler i Cortada, 
redactat per l’arquitecte Ricard Antoni Casademont en qualitat de 
Gerent de planificació i gestió urbanística de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat 
(PROCORNELLÀ). 
 
Vista la petició de l’esmentada Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), de 3 de maig 
de 2012 (RGE 11946), 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 Polígon 3 – Soler i Cortada esmentat, 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 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 9 de maig de 2012, obrant a l’expedient. 
 
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. 
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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 del Projecte de reparcel·lació del polígon 3 - Soler 
i Cortada de la modificació del Pla General Metropolità de 1976 en el 
sector Surís-Fontsanta 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 patrimoni 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.” 
 
 
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  
 
Això tracta del Polígon 3 del sector de Soler i Cortada, del qual 
aprovarem la reparcel·lació en la Junta de Govern de demà, el que fem 
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és encarregar a l’empresa municipal que faci tota la tramitació de tot 
aquest expedient. 
 
Sabeu que tot aquest tema va per cooperació, i per tant, és l’Ajuntament 
en aquest cas -si ho aprovem Procornellà- qui ha de fer tot allò 
corresponent a  les obres d’urbanització, tot el tema d’indemnitzacions i 
reallotjament en els casos que tinguin que fer-se, i passar a la resta de 
propietaris les quotes que corresponguin per poder portar a terme 
aquesta actuació. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
  
 
 
9.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità de 1976, a l’àmbit discontinu format pel bloc de 
l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 de  Millás. 

Aprovar provisionalment  
Modificació PGM 1976, a  
l’àmbit discontinu format  
pel bloc antic Cinema Pisa  
i el bloc B2 de Millás. 

DICTAMEN 
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“Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’àmbit discontinu 
format pel bloc de l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 de Millás, al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de la corporació de data 23 de febrer de 2012,  en 
virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació de PGM 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 13 de març de 2012, en el diari “El Periódico de Catalunya” del 
dia 5 de març de 2012,  a la Web municipal entre els dies 1 de març de 
2012 a l’1 d’abril de 2012 i al Tauler d’Anuncis de la corporació entre 
els dies 2 de març de 2012 al 2 d’abril de 2012, per un termini d’un 
mes, així com les notificacions efectuades a tots els interessats a 
l’expedient i als ajuntaments limítrofs per la proposta de modificació, 
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. 
 

Atès el que estableixen els articles 76 en relació a la formulació de 
figures de planejament urbanístic, article 80 en relació a l’aprovació 
definitiva per part de la comissió territorial d’urbanisme, l’article 85 en 
relació a la seva tramitació i l’article 96 en relació a la modificació de 
les figures de planejament urbanístic; del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, així com l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
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 15 de maig de 2012, obrant a l’expedient. 
  
Vist el Decret 424/2011, de 27 de desembre, de creació de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, òrgan 
urbanístic de la Generalitat adscrit al Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
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 
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Primer.- Aprovar provisional de la modificació puntual del PGM-76, a 
l’àmbit discontinu format pel bloc de l’antic Cinema Pisa i el bloc B2 
de Millás de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactada per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(PROCORNELLÀ).   
 
Segon.- Notificar el present acord a PROCORNELLÀ i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, 
transmetent-li l’esmentada modificació per a la seva aprovació 
definitiva.” 
 
 
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  
 
Sabeu, perquè ho hem explicat en diverses ocasions, que en la pastilla 
del Cine Pisa hi han 900 metres quadrats edificables que dintre del 
projecte que s’ha fet no hi caben. 
 
I el que fem per aprofitar aquests 900 metres, és enviar-los al bloc B2 
que tenim a la zona de Millàs 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només reiterar per tercera vegada el nostre vot contrari a aquesta 
proposta, ja que nosaltres entenem que aquest creixement de vivendes 
al sector de Millàs, que esta confrontant amb activitat industrial, serà 
un punt d’origen de futurs conflictes amb els veïns. I nosaltres no 
compartim aquesta proposta com ja queda reflexat en les actes de Plens 
anteriors. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En el nostre cas, com que és un acord que afecta a dos parts de la 
ciutat, a nosaltres si que ens sembla raonable que la ciutat es cosí pel 
mig, i que per tant sigui el Sector Millàs per on la ciutat acabi creixent. 
Per això, ens sembla raonable que, més enllà d’ubicar promocions en 
altres indrets de la ciutat, sigui en aquests espais on vagin cosint-se, 
entenent que, probablement, alguns espais industrials han de reubicar-
se i transformar-se, perquè realment la ciutat el que ha d’estar és 
cohesionada territorialment pel centre. Per tant, en aquesta part hi 
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estaríem d’acord, en el que no estem d’acord és en el planejament del 
Cinema Pisa. Per tant, en aquest cas, ens abstindrem. 
 
 
 
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 Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 

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. 
 
 
 
 
10.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació del 
Pla General Metropolità de 1976, a l’entorn de l’antic cinema 
Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, avinguda 
República Argentina, el carrer Miranda i  el carrer de Mossèn 
Andreu. 

Sotmetre a informació  
pública expedient Modifi- 
cació PGM 1976, entorn  
antic cinema Sandor i  
illa delimitada per avingu- 
da Sant Ildefons, av. Rep. 
Argentina, carrer Miranda i 
Mossèn Andreu. 
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DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’antic cinema 
Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda 
República Argentina, el carrer de la Miranda i el carrer Mossèn 
Andreu, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist que el planejament vigent a l’àmbit ve donat per la recent 
modificació puntual del Pla general metropolità-76 a l’entorn del sector 
Montesa, aprovat definitivament en data 26 de juliol de 2011 pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat i publicat, a efectes d’executivitat, 
al DOGC núm. 5936, de 5 d’agost de 2011. 
 
Vist l’informe tècnic de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 21 de maig de 2012 en el qual conclou que “l’objectiu general de 
la proposta és una remodelació dels sistemes públics de l’àmbit de la 
Modificació (la reducció de la reserva d’espais lliures a la cruïlla entre 
la carretera d’Esplugues i l’avinguda de Sant Ildefons, es compensa 
per una ampliació del mateixos a l’illa delimitada de la modificació), 
que tot implicar un canvi de règim dels sistemes, es manté l’ús d’espai 
lliure.” 
 
Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge de data 22 de maig de 2012, obrant a 
l’expedient. 
  
Atès, en quan a la present modificació, el contingut de l’article 98 del 
Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya; els articles 8 i 85.7 del mateix Decret 
1/2010, de 3 d’agost i l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació 
a la publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofes.  
 
Vist també el que determina la Disposició Addicional 10a i l’art. 99.2.a) 
de l’esmentat Text Refós, i que el document en tràmit no preveu la 
suspensió de llicències de l’art. 73.3 del Text Refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació. 
 
Atès el que disposa el 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, en els seus articles 52.2, sobre les competències atribuïdes 
al Ple, i 114.3 en relació a l’adopció d’acords que requereixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la 
Corporació. 
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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.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació del 
PGM-76 a l’entorn de l’antic cinema Sandor i l’illa delimitada per 
l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda República Argentina, el carrer 
de la Miranda i el carrer Mossèn Andreu, de Cornellà de Llobregat, 
d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i 
Altimira. L’acord d’aprovació haurà de ser publicat, mitjançant 
inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris 
de major difusió de la província, al Tauler d’anuncis i en la web 
municipal, per període d’un mes, ampliable en un altre mes en cas de 
coincidència total o parcial amb el mes d’agost, als efectes que durant 
aquest termini puguin formular-ne suggeriments i, en el seu cas, 
altres alternatives de planejament, les Corporacions, Associacions i 
particulars. 
 
Segon.-  Sol·licitar informe a la comissió territorial d’urbanisme 
competent als efectes de l’article 99.2.a) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, prèviament a la tramitació de l’aprovació 
inicial, el qual s’entendrà emès en sentit favorable si transcorren tres 
mesos des que es va sol·licitar sense que s’hagi notificat. 
 
Tercer.- Notificar als Ajuntaments de Sant Joan Despí, del Prat de 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i 
d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments limítrofs, al senyor Ricard 
Casademont i Altimira, i a tots els interessats 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 
 
Tots sabeu que l’Ajuntament va vendre a l’IMPSOL la parcel·la de l’antic 
cinema Sandor perquè fes habitatges, i dintre d’aquest tema, sabeu que 
hi ha una part que per Llei ha de ser comercial, en aquest cas són dos 
mil i pico metros que han de ser comercials segons la Llei. 
 
A partir d’aquí, l’IMPSOL ha venut aquest espai comercial i la gent que 
s’ha d’ubicar, ha d’ubicar tot el tema de la maquinaria, aire condicionat, 
càmeres i demés en allò que és el subsòl d’aquesta zona.  
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Aquesta zona està en aquest moment qualificada com a zona verda, 
continua sent l’espai físic igual, perquè no hi haurà construccions a dalt, 
però el que fem és convertir-lo en clau 18, que són una part que està en 
aquesta zona que he dit abans de Sant Ildefons. I aquesta part de Sant 
Ildefons que en aquest moment és edificable passaria a ser zona verda, 
amb la idea de que en el subsòl d’aquesta zona del costat del Sandor, 
es pugui posar la maquinaria aquesta que he dit abans per a la 
instal·lació comercial que anirà allà. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

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

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
  
 
 
 
PROPOSTES  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
11.- Encomanar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
i Econòmica de Cornellà (Procornella), l’execució material de 
diferents obres de reurbanització, la direcció facultativa i la 
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coordinació en matèria de Seguretat i salut, durant l’execució de 
les mateixes. 

Encomanar a Procornella 
Execució obres reurbanit- 
zació. 

DICTAMEN 
 
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 4 de 
maig de 2012 va acordar donar suport al nou projecte d’acord social 
que s’ha elaborat entre l’Ajuntament i diversos agents socials de la 
nostra ciutat. 
 
Atès que entre les línies estratègiques i accions concretes es preveu 
promoure la formació i la incorporació en el mercat de treball de les 
persones en situació d’atur de Cornellà, sota criteris d’integració, 
d’igualtat d’oportunitats i de gènere, d’innovació tecnològica i de 
qualsevol altre aspecte que pugui afavorir-les, així com dur a terme, 
per part de l’Administració local, projectes de transformació i/o millora 
d’espais públics que han de comportar la creació temporal de llocs de 
treball destinats a persones en atur de la ciutat. 
  
Vist que en sessió de Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2012 
es van aprovar inicialment els següents projectes d’obres locals, els 
quals es troben a hores d’ara en exposició pública: 
 
• Reurbanització del sector Pius XIIè al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 369.875,11€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Miquel de Roncalí al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 306.190,74€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Josep Cuxart al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 394.730,13€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Jaume Cases al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 185.311,11€(IVA inclòs). 
• Reurbanització parcial del carrer Cirerer al barri Sant Ildefons, amb 

un pressupost d’execució per contracta de 35.423,06€(IVA inclòs). 
 
Vistes les memòries de la proposta de data 11 de maig de 2012 
redactades pel Director de Projectes d’Espai Públic, incorporades a 
l’expedient. 
 
Atès que a cadascuna de les memòries indicades es proposa una 
encomana de gestió a fi de que es duguin a terme les obres de 
reurbanització projectades a que s’ha fet referència per part de 
l’empresa municipal PROCORNELLÀ, societat anònima, en disposar 
dels mitjans tècnics necessaris per efectuar-les, essent aquests fets 
estatutàriament possibles.  
 
Atès que en sessió plenària de data 29 de març de 2012, l’Ajuntament 
va crear i dotar econòmicament la partida pressupostària 
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0113.151B0.6190000 – Millora vialitat carrers i places, amb un import 
d’ 1.300.000,00 euros. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap administrativa d’Espai 
Públic. 
 
Vistos els articles 4.1.n) i 24.6  del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
data 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, d’acord amb els qual l’Empresa 
Municipal PROCORNELLÀ, S.A. ostenta la condició de mitjà propi i 
servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà, recollida als seus estatuts, i 
que per tant se li poden conferir encomanes de gestió.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal. 
 
El president de la Comissió Informativa de Polítiques d’Espai Públic i 
Medi Ambient proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Encomanar a l’empresa municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, societat anònima l’execució material 
de les obres, la direcció facultativa i la coordinació en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de les mateixes, garantint-ne la 
coordinació tècnica amb l’Ajuntament dels següents projectes d’obres: 
 
• Reurbanització del sector Pius XIIè al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 369.875,11€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Miquel de Roncalí al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 306.190,74€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Josep Cuxart al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 394.730,13€(IVA inclòs). 
• Reurbanització del carrer Jaume Cases al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 185.311,11€(IVA inclòs). 
• Reurbanització parcial del carrer Cirerer al barri Sant Ildefons, amb 

un pressupost d’execució per contracta de 35.423,06€(IVA inclòs). 
 
Les encomanes de gestió es faran extensives a totes les actuacions 
previstes i es subjectaran a les obligacions contingudes a les memòries 
de la proposta, que formen part integrant del present acord. 
 
Segon.- Subordinar l’eficàcia de l’encomana de gestió  de cadascuna 
de les obres objecte d’aquest acord a l’aprovació definitiva del 
corresponent projecte. 
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Tercer.- El cost d’aquesta encomana queda constituït per la suma dels 
següents imports i conceptes: 
 
o 1.094.517,07€ (import corresponent a la suma dels cinc projectes) 

en concepte de pressupost d’execució per contracte. 
o L’Impost sobre el Valor Afegit sobre aquells pressupostos, al tipus 

vigent que correspongui, actualment d’un 18%, per import de 
197.013,08€, sempre que aquesta execució d’obra tingui la 
consideració de lliurament de béns, d’acord amb el que disposa 
l’article 8.dos.1er de la Llei 37/1992; en el cas que es pugui 
considerar com a prestació de serveis, aquestes execucions d’obres 
no estaran subjectes a l’IVA d’acord amb la doctrina del TS de 
12/6/2004, recollida per la Dirección General de Tributos, en 
diverses consultes vinculants. 

 
o A aquests efectes abans de l’inici de l’obra, s’haurà d’acreditar per 

part de PROCORNELLÀ, la proporció del cost de materials, respecte 
al cost total previst per a cada un d’aquests projectes d’obra. 

o Els honoraris de direcció de les obres i coordinació en matèria de 
seguretat i salut, calculats en un total de 8.469,85€ i amb un 
import per a cadascuna de les obres que a continuació es detalla: 

 
• Reurbanització carrer Josep Cuxart: 2.588,64€ 
• Reurbanització carrer Jaume Casas: 1.125,27€ 
• Reurbanització carrer Miquel de Roncalí: 2.008,00€ 
• Reurbanització sector Pius XIIè: 2.425,64€ 
• Reurbanització parcial carrer Cirerer: 232,30€ 

 
Aquestes prestacions de serveis no estan subjectes a l’IVA, d’acord 
amb la doctrina del TS de 12/6/2004, recollida per la Dirección 
General de Tributos, en diverses consultes vinculants. 
 
Aquests imports seran finançats íntegrament per l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- L’Ajuntament realitzarà el pagament a PROCORNELLÀ de la 
totalitat del cost de l’encàrrec de gestió a l’inici de les obres, amb 
caràcter de bestreta de caràcter no pressupostari, aquest import haurà 
de justificar-se mensualment amb aportació de la documentació 
següent: 
 
o L’import corresponent a obres:  
 

•   Mitjançant certificació  mensual d’obra executada de cadascun 
dels projectes, més l’IVA que correspongui al tipus vigent, 
emesa per la direcció facultativa, visada per PROCORNELLÀ i 
pels tècnics de l’Àrea de Polítiques d’Espai Públic i Medi 
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Ambient designats a l’efecte per a cada un dels projectes, que 
haurà de ser aprovada per l’òrgan competent de l’Ajuntament. 

 
•   Juntament amb la certificació d’obres s’haurà d’aportar la 

documentació següent: 
 

a. Factura emesa per PROCORNELLÀ corresponent a la 
certificació d’obres. 

b. Contractes formalitzats amb empreses col·laboradores per a 
l’execució de les obres 

c. Factures emeses per les empreses col·laboradores que 
hauran de reunir els requisits establerts en l’article 6 del 
Reial Decret 1496/03.  

d. Contractes laborals del personal contractat per a l’execució 
de l’obra. 

e. Nòmines mensuals d’aquest personal i documents de 
cotització a la Seguretat Social. 

 
 
Cinquè.- Els treballadors  contractats per PROCORNELLA  seran 
persones  en situació d’atur  les quals constaran  inscrites en els 
serveis públics d’Ocupació.  Abans  de l’inici  de cadascuna de les 
obres, s’haurà d’acreditar per part de l’empresa les  condicions 
laborals   del personal contractat. 
 
Sisè.- Mensualment es formalitzarà l’aplicació al pressupost de la 
bestreta, per l’import de la certificació mensual i dels honoraris de 
direcció de les obres i de coordinació en matèria de seguretat i salut, 
facturats per PROCORNELLÀ. 
 
Setè.- Qualsevol modificació en els projectes d’obra requerirà la prèvia 
comunicació a l’Ajuntament per part de la direcció facultativa i de 
PROCORNELLÀ que l’haurà d’autoritzar. 
 
Vuitè.- Les obres hauran d’iniciar-se en el termini d’un mes a comptar 
des de la signatura   de la seva acta  de comprovació del replanteig i 
finalitzar-se en el període d’execució fitxat a cadascun  dels projectes 
que a continuació s’indica: 
  
• Reurbanització carrer Josep Cuxart: Sis mesos 
• Reurbanització carrer Jaume Casas: Sis mesos 
• Reurbanització carrer Miquel de Roncalí: Quatre mesos 
• Reurbanització sector Pius XIIè: Quatre mesos 
• Reurbanització parcial carrer Cirerer: Un mes 
 
Novè.- Un cop rebudes la totalitat de les obres es realitzarà la 
liquidació de l’encàrrec de gestió que no podrà ultrapassar la suma 
dels imports justificats amb les factures dels empresaris 
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col·laboradors, les nòmines del personal contractat a l’efecte i les 
cotitzacions socials a càrrec de PROCORNELLÀ d’aquest personal, més 
els honoraris  de direcció de les obres i de coordinació en matèria de 
seguretat i salut establerts en aquest acord, més la part percentual de 
les despeses generals i del benefici industrial establertes als projectes. 
 
Desè.- Autoritzar i disposar la despesa a favor de PROCORNELLÀ,S.A., 
en concepte de finançament de l’encomana de gestió per l’execució 
material de les esmentades obres amb càrrec a la partida 
pressupostària 0113.151B0.6190000-Millora vialitat carrers i places 
del vigent pressupost, per un import màxim d’1.300.000,00 euros. 
 
Onzè.- Notificar el present acord a l’empresa municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, societat anònima. 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Aquesta encomana de gestió a PROCORNELLÀ és conseqüència d’una 
de les prioritats establertes en l’Acord Social que recenment va firmar 
l’Ajuntament amb agents socials i econòmics i la pràctica totalitat dels 
Grups municipals, i obeeix a una de les prioritats que vam establir allà, 
la de buscar noves formes de gestió d’aquelles actuacions públiques en 
el sector d’obres i serveis que ens permetin atendre a les situacions 
socio-laborals de les persones que es troben en situació d’atur en la 
nostra ciutat. 
 
La proposta que portem al Ple és aquesta, la d’abordar els projectes de 
reurbanització que tenim pendents i fer-lo a través de l’empresa 
PROCORNELLÀ, i, en concret, serien els carrers Miquel de Roncalí, el 
Sector de Pius XII, el carrer Josep Cuxart, el carrer Jaume Cases Pajerol 
i el carrer Cirerer. 
 
Aquestes situacions suposen una inversió municipal de 1.300.000 euros 
i l’estimació de contractació que tenim és d’unes 26 persones. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
 
 
 
12.- Aprovar la declaració de Vic, “Pel Compromís Local envers 
Rio+20: Cap al Bon Govern Ambiental i l’Economia Verda”, 
aprovada a la 12a. Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Aprovar declaració de Vic,  
“Pel Compromís Local en- 
vers Rio+20: Cap al Bon  
Govern Ambiental i Econo- 
mia Verda”. 

DICTAMEN 
 
“Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat forma part de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
des de l’any 1997. 
 
Atès que a la 12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat celebrada a Vic, el 22 de febrer de 2012, es va aprovar la 
Declaració de Vic pel Compromís Local envers Rio+20:Cap al Bon 
Govern Ambiental i l’Economia Verda.  
 
Atès que ara, justament quan han transcorregut  dues dècades d’ençà 
de la Cimera de la Terra de 1992, que va inspirar la constitució 
mateixa de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
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Vist que un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de 
l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota 
una declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme 
fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció 
correcta. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 30 de març de 
2012. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal. 
 
El president de la Comissió Informativa de Polítiques d’Espai Públic i 
Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Declaració de Vic pel Compromís Local envers 
Rio+20: Cap al Bon Govern Ambiental i l’Economia Verda i els acords 
que se’n derivin.  
 
Segon.- Comunicar a  la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
Cap a la Sosteniblitat  el present Acord.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Aquesta declaració es produeix en el marc de la 12a. Assemblea que es 
va celebrar el 22 de febrer a Vic i forma part de l’activitat de la Xarxa de 
Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, de la qual Cornellà forma part 
des de l’any 2001. Simplement, aquesta declaració el que fa es destacar 
que en aquests 15 anys de singladura, la Xarxa ha treballat per la 
incorporació dels principis de desenvolupament sostenible al mon 
municipal, i al mateix temps reconeix el paper dels municipis en la 
introducció de principis de sostenibilitat que van emanar de la Cimera 
de la Terra al 1992.  
 
Fent una breu síntesis de la declaració, dir que parlem de potenciar les 
polítiques de sostenibilitat i incrementació de criteris d’eficàcia i estalvi 
de recursos, d’explorar les possibilitats d’ocupació relacionada amb 
l’àmbit de la sostenibilitat, del treball en xarxa en altres Municipis i en 
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altres Administracions, de la contribució al desenvolupament de 
polítiques i accions educatives i de la cooperació amb el sector 
empresarial. 
 
En definitiva, el que ve a dir aquesta declaració que van subscriure totes 
les entitats que formen part d’aquesta Xarxa és reafirmar el compromís i 
aprofundir en la gestió ambiental més eficient. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Nosaltres òbviament ens sumem a aquesta declaració de Vic, més que 
res, perquè nosaltres sempre l’hem volgut impulsar, ens la creiem. 
Nosaltres des de la Cimera de Rio, - d’això fa aquests 20 anys que 
passen des de l’any 1992 fins ara- fem Rio+20. 
 
Des del punt de vista municipalista, creiem que la defensa del medi 
ambient ha d’estar, sobretot en el futur, en la coordinació entre tots en 
els Municipis. A nosaltres ens hagués agradat que en aquest acord, en 
la part expositiva, hagués sortit aquest acord de Rio, perquè, més que 
res, són dues pàgines i hagués estat be que tots l’haguéssim tingut. 
 
Tal i com ha fet el Tinent d’Alcalde, a mi també m’agradaria destacar 
uns punts d’aquest acord de Rio, com és l’estimular la coordinació entre 
les Administracions Locals, Supramunicipals i Nacionals en l’àmbit de 
Catalunya. Fomentar la cooperació amb el sector empresarial per tal de 
generar oportunitats de col.laboració pública o privada en el camp de la 
sostenibilitat, establir lligams amb les xarxes de sostenibilitat per 
mantenir projectes i objectius comuns, així com impulsar en xarxa, a 
nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió, de construcció i d’elecció i, 
en definitiva, com un espai de creixement municipal. 
 
Crec que no està de més dir-lo, recordar la importància d’aquesta 
col.laboració que sempre hem de tenir entre tots els Municipis en el cas 
del medi ambient, i com ja sabem, la defensa del medi ambient, la 
defensa d’aquesta economia verda que hem de practicar també les 
Administracions, ha de ser també patrimoni dels Ajuntaments, perquè 
són l’Administració que està més propera al ciutadà. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
La línea del que vam comentar el mandat passat amb el tema del Pacte 
d’Alcaldes i altres escenaris similars, evidentment nosaltres li donem 
suport, i el mon local de la nostra coalició ha participat de la redacció de 
la declaració, i, per tant, del procés. I entenem que com és una eina de 
consens polític, probablement sigui una eina més útil, o entenc que pot 
ser una eina més útil per entrar a fons en el que veritablement planteja 
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la carta, que és, per un costat, una societat més sensible a l’escenari 
d’insostenibilitat que viu el planeta i, per tant, amb una cultura de la 
sostenibilitat més amplia, amb una voluntat de tenir uns hàbits 
sostenibles més reforçats i més potents. 
 
Això és una funció que també ens correspon als Ajuntaments, tenir 
ciutadans i ciutadanes amb major sensibilitat en relació amb aquest 
tema i, per tant, tenir, en definitiva, més clar allò de tres erres, de 
reutilització i del reciclatge, i ser conscients de que el mon no és infinit i 
que, per tant, hem de tenir una cultura de l’ús dels recursos més 
moderada. 
 
Per altra part creiem des del Grup que té un element important, en tant 
que una via més per ajudar a les ciutats i pobles a sortir de la crisis, per 
això, hi ha un component de plantejament de l’eficiència energètica dels 
equipaments públics, de l’eficiència energètica de l’empresa, i un 
plantejament en general de l’economia verda. 
 
El conjunt de la ciutadania i el conjunt del mon empresarial crec que pot 
ajudar a algunes entitats i a algunes empreses, també de Cornellà, a 
sortir millor de la crisis. No és res nou el fet que sigui de consens polític, 
vol dir que amb els anys els que érem els principals iniciadors de la 
cultura de sostenibilitat d’aquesta ciutat, començant per la Carmen 
Romero i per l’Ignacio Florez, segurament avui m’estarien dient:” això fa 
molts anys que el diem”. Doncs bé, continuem dient-lo i continuem 
insistint en intentar que sigui important que això quedi plasmat, i 
evidentment, crec que el principal element serà intentar que això sigui 
utilitzat. Si una persona tan poc sospitosa de ser d’extrema esquerra 
com el senyor Barack Obama ho està impulsant a un país tan poc 
d’esquerra com Estats Units, vol dir que en algun moment, aquest país, 
aquesta ciutat, també podrem entrar en aquesta via. 
 
 
 
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. 
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Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
  
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
13.- Aprovar definitivament la modificació de la clàusula tercera 
del Conveni de Constitució de la Comunitat de la Plana del Galet, 
subscrit pels ajuntaments del Prat de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat, així com de l’article 3 dels seus Estatuts Reguladors. 

Aprovar definitivament  
modificació clàusula terce- 
ra  Conveni Constitució  
Comunitat Plana Galet. 

DICTAMEN 
  
“Amb motiu de la instal·lació de l’equipament privat amb serveis 
complementaris  de l’Estadi de Futbol del RCD ESPANYOL en l’àmbit 
dels carrers Sorral del Riu, Avinguda del Baix Llobregat, Carretera del 
Prat, Plaça Maresme i Cinturó del Litoral, en data 2 d’octubre de 2007 
els Ajuntaments de El Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat varen 
subscriure un conveni per a la constitució de la Comunitat de 
Municipis de la Plana del Galet, amb la paral·lela aprovació dels seus 
Estatuts reguladors, a fi de possibilitar la gestió associada d’aquest 
sector del planejament. 
 
Atès que, com a conseqüència del règim econòmic previst en aquest 
Conveni, des de l’any 2011 únicament constitueixen recursos propis 
de la Comunitat els tributs, cànons i preus públics que es generin de 
les seves actuacions que afecten a parcel·les o unitats de locals que 
s’ubiquen en els dos termes municipals. En canvi, la Comunitat 
segueix exercint les seves competències d’execució d’obra pública, 
atorgament d’aprofitaments sobre el domini públic i intervenció en 
l’edificació de l’ús del sòl i del subsòl, mitjançant llicència urbanística 
i de qualsevol altre naturalesa, i expedició d’ordres d’execució, 
respecte de tot el sector de la Plana del Galet. 
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Atès que a la vista de l’informe número 1/2012, de data 12 de febrer, 
emès per la Secretària General de la Comunitat, i d’acord amb el 
procediment previst per l’article 125 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 29 dels 
Estatuts reguladors de la Comunitat, en sessió celebrada  el dia 15 de 
març d’enguany,  el seu Consell Municipal va acordar iniciar el 
procediment per a la modificació de la Clàusula tercera del Conveni de 
constitució subscrit per ambdós Ajuntaments el dia 2 d’octubre de 
2007 i l’article 3 dels seus Estatuts reguladors. 
 
Atès que un cop sotmès l’esmentat acord al tràmit d’informació 
pública legalment previst, no s’ha produït cap al·legació, suggeriment 
ni reclamació. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar definitivament la proposta de la Comunitat de la 
Plana del Galet de modificació de la Clàusula tercera del Conveni de 
constitució d’aquesta Comunitat, subscrit pels Ajuntaments de El 
Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat el dia 2 d’octubre de 2007,  
relativa a la delimitació de les tasques, funcions i competències de la 
Comunitat, i de l’article 3 dels seus Estatuts reguladors, els quals 
restaran redactats, respectivament, en els termes següents: 
... 
 
• CONVENI 
 

Tercera.- Pel compliment d’aquest objectiu la Comunitat 
assumeix la gestió i execució de les tasques, funcions i 
competències dels Municipis agrupats que a continuació es 
relacionen: 
 
a) Les competències urbanístiques municipals relatives al 

control del desenvolupament de la gestió i l’execució 
urbanística en el sector. 

b) L'execució d'obra pública en aquest sector d'actuació, 
l’atorgament d’aprofitaments sobre el domini públic i la 
intervenció en l’edificació i l’ús  del sòl i del subsòl del 
sector, mitjançant llicències urbanístiques i de qualsevol 
altra naturalesa i l'expedició d'ordres d’execució,  quan 
afectin al conjunt de finques o parcel·les  i a unitats de 
locals ubicades en ambdós termes municipals. 

c)  Les competències municipals en matèria de protecció de 
la legalitat urbanística i policia administrativa en els 
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mateixos supòsits que els expressats en l’apartat 
anterior. 

d) Les funcions de manteniment i conservació del sector 
que corresponguin als Ajuntaments. 

e) La proposta de actuacions de coordinació de les funcions 
de policia administrativa i de policia de seguretat 
ciutadana. 

f) La gestió, liquidació i recaptació dels seus recursos 
econòmics propis de la comunitat. 

g) L’exercici de totes aquelles competències que li siguin 
expressament delegades pels Municipis agrupats en 
relació amb l’àmbit territorial que constitueix els seu 
objecte. 

 
• ESTATUTS 
 
ARTICLE 3. OBJECTE I FINALITATS 
 
L'activitat de la Comunitat, l'objecte de la qual es la gestió 
coordinada i conjunta de competències municipals a l'àmbit 
territorial d’ambdós Municipis delimitat com sector al Pla 
Parcial Plana del Galet, es dirigirà a la consecució en aquest 
àmbit de les finalitats següents: 
 
a) Les competències urbanístiques municipals relatives al 

control del desenvolupament de la gestió i l’execució 
urbanística en el sector. 

b) L’execució d'obra pública en aquest sector d'actuació, 
l’atorgament d’aprofitaments sobre el domini públic i la 
intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl del 
sector, mitjançant llicències urbanístiques i de qualsevol 
altra naturalesa i l'expedició d'ordres d’execució,  quan 
afectin al conjunt de finques o parcel·les  i a unitats de 
locals ubicades en ambdós termes municipals. 

c)  Les competències municipals en matèria de protecció de la 
legalitat urbanística i policia administrativa en els mateixos 
supòsits que els expressats en l’apartat anterior. 

d)  Les funcions de manteniment i conservació del sector que 
corresponguin als Ajuntaments. 

e) La proposta de actuacions de coordinació de les funcions de 
policia administrativa i de policia de seguretat ciutadana. 

f) La gestió, liquidació i recaptació dels seus recursos 
econòmics propis de la Comunitat. 

g) L’exercici de totes aquelles competències que li siguin 
expressament delegades pels Municipis agrupats en relació 
amb l’àmbit territorial que constitueix els seu objecte. 

... 
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Segon.- Procedir a la publicació íntegra del Conveni modificat, amb 
els Estatuts annexos i els dos acords plenaris adoptats pels 
Ajuntaments agrupats, en el Butlletí Oficial de la Província i inserir els 
Edictes corresponents als Taulers d’Anuncis d’ambdós Ajuntaments, 
publicant-ne, posteriorment, un Edicte en el Diari Oficial de la 
Generalitat, amb la referència del Butlletí Oficial de la Província en el 
que aparegui la publicació íntegra. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de El Prat de 
Llobregat 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 
 
De la Plana del Galet, de fet, tot el tema de les obres i dels permisos que 
donem ja ha quedat bastant reduït, aleshores, el que fem és per donar 
agilitat, perquè en aquest moment l’únic que queden per donar són 
petites llicències de les botigues que hi ha dintre del Centre Comercial, 
quan van canviant de propietari o quan fan algunes obres. I el que fem 
és dir que cada Ajuntament s’aprovi les seves llicències d’activitats i les 
seves llicències de petites d’obres i només es tramitaran pel Consell de 
la Plana del Galet quan el territori és conjunt i la llicència d’obres i 
d’activitat afecta als dos Ajuntaments. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
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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. 
   
  
 
 
14.- Modificar l’acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 21 
de juny de 2011, pel que fa a les retribucions del lloc de treball de 
Cap de Premsa. 

Modificar acord plenari 
retribucions lloc treball  
Cap de Premsa. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 21 de juny 
de 2011, posteriorment rectificat per nous acords de Ple de 28 de juliol 
i 26 d’octubre següents, aquest Ajuntament va procedir a la 
determinació del nombre, característiques i retribucions del seu 
personal eventual, establint un total de 4 llocs de treball d’aquesta 
naturalesa, entre ells, el de Cap de Premsa, amb una dedicació 
ordinària i una retribució de 51.120,07 €. 
 
Atès que en execució de l’esmentat acord, aquesta Alcaldia va 
procedir, posteriorment, a nomenar a la senyora Empar Polo Morte 
com a Cap de Premsa, mitjançant Decret número 4542/2011, de 23 
de juny. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 3234/2012, de data  
25 de maig, s’ha acceptat la renúncia presentada per la senyora 
Empar Polo Morte, a aquest lloc de treball. 
 
Atès que amb motiu d’aquestes circumstàncies s’ha procedit a efectuar 
una reorganització del Departament de Premsa, que ha donat lloc a un 
nou perfil de les funcions a realitzar per aquest lloc de treball, el que, 
unit a l’actual situació econòmica de crisis, motiva la necessitat de 
procedir a una redefinició de les retribucions d’aquest. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 21 
de juny de 2011, en el sentit d’establir com a retribucions del lloc de 
treball de personal eventual denominat Cap de Premsa, la quantitat 
bruta anual de 41.000 euros, amb efectes del dia 1 de juny de 2012. 
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Segon.- El règim jurídic de la dedicació i característiques d’aquest lloc 
de treball serà l’establert en els punts segon i quart de la part 
dispositiva de l’acord Plenari de 21 de juny de 2011. 
 
Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Cinquè.- Notificar el present decret al Departament de Recursos 
Humans, així com a la interessada, als efectes escaients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Com recordareu, al Ple de juny de l’any passat, vam fer un dels plens 
d’organització, i es va procedir a la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual d’aquest 
Ajuntament. 
 
En aquell moment es van establir quatre llocs de treball, un dels quals 
era el de Cap de Premsa, amb una dedicació ordinària i una retribució 
de 51.120 euros. Aquest lloc de treball el va ocupar òbviament una 
persona que tots coneixeu i aquesta persona, per varies circumstàncies, 
ha decidit presentar la renúncia a aquesta feina, a aquest lloc de 
treball. 
 
L’Ajuntament el que fa és acceptar aquesta renúncia, per la qual cosa 
s’ha de passar pel Ple. Si hi ha alguna modificació en aquest sentit, i les 
modificacions que es fan són degudes a la reorganització que suposa en 
el departament de Premsa aquest canvi degut a que la persona que està 
ara mateix ocupant la responsabilitat de la direcció de Premsa se’n vagi, 
i es busca un perfil absolutament diferent que farà altres coses, a part 
de moltes de les que ja feia la Directora de Premsa. Com el perfil és nou 
i tenim en compte la situació econòmica que hi ha ara mateix, aprofitem i 
la quantitat de diners que cobrarà aquesta nova persona serà inferior a 
la que cobrava fins ara la Directora de Premsa. El que fem és modificar 
la retribució d’aquest lloc de treball i passar-ho de 51.000 euros a 
41.000 euros. 
 
Tot allò que té a veure amb altres temes jurídics, queden establerts en el 
mateix acord del Ple de juny de 2011. Es a dir, la única modificació que 
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es fa en aquest cas és per les circumstàncies que he dit, del nou perfil, 
el tema econòmic, doncs es baixa el sou brut anual de 51.000 a 41.000 
euros. Per tant, aquesta és la modificació que es fa. 
 
S’accepta la renúncia de la persona que portava fins ara la direcció del 
departament de Premsa d’aquest Ajuntament, i no sé si toca o no toca 
però, al menys a nivell personal, si m’agradaria en aquest cas, agrair la 
feina i la dedicació que aquesta persona ha tingut en aquest Ajuntament 
durant tots els anys que ha estat. Com dic, la renúncia és per motius 
personals i crec que tots, no sé si ho voleu fer o no, però jo personalment 
si que vull agrair la feina durant els anys que ha estat en aquest 
Ajuntament. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Evidentment correspon a l’Equip de Govern decidir l’estructura directiva 
de la casa i els eventuals, per tant és una proposta que fa l’Equip de 
Govern i, per tant, no tenim res a dir, res en contra. En tot cas, només 
afegir-me al comentari que estava fent el Tinent d’Alcalde a l’acabar la 
seva intervenció, de reconèixer la trajectòria de la Cap de Premsa fins 
ara, amb la qual hem compartit escenaris de govern, escenari 
d’oposició, i uns quants anys de feina en aquesta casa, i per tant, 
gràcies per la feina. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Això -com deia Funes- és una qüestió que els competeix a vostès, l’Equip 
de Govern. Per la nostra part dir que, donada la complicadíssima 
situació en la que ens trobem, tot el que sigui estalvi, benvingut sigui.  
 
Reduir un salari de 51.000 a 41.000 euros ens sembla que és bastant 
encertat, però el que ens preguntem és si aquest és l’únic lloc de treball, 
i no estic parlant del funcionari de carrera, sinó d’aquest llocs eventuals 
que vostès designen lliurament, i en els que podria fer-se una retallada 
en les retribucions. De la mateixa manera que han decidit fer-ho amb la 
Cap de Premsa, creiem que aquest és un plantejament que deuria fer-se 
el seu equip. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Quant personal eventual tenim en aquest Ajuntament? 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Entenc que tenen quatre llocs, com ha dit en Sergio. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
I s’ajusten les retribucions al Pressupost en comparació al que hi havia 
abans? 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Jo, el que entenc és que, si s’ha pogut reduir de 51.000 a 41.000 un lloc 
de treball, probablement puguin reduir-se també els altres. 
 
Es un tema d’estalvi, no va més enllà. No vaig a criticar, ni vaig a entrar 
a jutjar si aqueixes persones mereixen o no mereixen o són les 
adequades pel lloc. Únicament és un tema de si s’ha pogut fer en un lloc 
de treball, entenc que podria fer-se en d’altres. Només això. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer, aclarir una cosa i es que aquest Ajuntament -i ho saben- els 
càrrecs que tenim no són de confiança política sinó càrrecs de confiança 
professional, a diferència d’altres, en tots els colors polítics. 
 
Les retribucions assignades estan assimilades a l’estructura salarial 
d’aquest Ajuntament, per tant, amb la mateixa feina la mateixa 
retribució. Ningú cobra més que qualsevol altra persona d’aquest 
Ajuntament amb la mateixa dedicació i la mateixa responsabilitat 
professional. Ho dic per aclarir les coses. I aquest canvi be produït, 
evidentment, perquè es modifica el perfil, es modifica el perfil i es veu 
raonable modificar les retribucions.  
 
Es fa per això, no es fa per raons de crisis econòmica, es fa per raons 
simplement relacionades amb els perfils. Qualsevol Cap de Premsa en 
qualsevol altre Ajuntament cobra molt més que el que cobrava aquesta 
persona, amb les similars característiques d’aquest Ajuntament. Per 
tant, totes les reflexions s’accepten però cal encaixar les circumstàncies 
a on toquen i també les circumstàncies que toquen, perquè sinó, ens 
equivocaríem. 
 
I com tot el personal d’aquesta casa, les persones que tenen un càrrec 
eventual, de confiança professional -i ho deixo clar- van patir com 
qualsevol altre la disminució de les seves retribucions quan va tocar. 
 
Jo també vull agrair la trajectòria d’una persona amb la qual jo he 
treballat molts anys, i que, evidentment, doncs com totes les etapes 
professionals, acaba en una i comença una altra. I amb la feina feta i 
amb la seva aportació amb la qual,  crec que en la majoria perquè ha 
estat un temps, un any, tampoc és massa per molta gent que 
s’incorpora de nou, però amb tota la gent que ha treballat amb ella 
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durant aquest darrers anys, doncs evidentment hem trobat una persona 
que ha posat sempre per davant el seu criteri professional i per davant 
els interessos municipals. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

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

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

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 

 
1.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, referida a les 
molèsties que ocasionen als veïns la celebració de festes en 
determinats llocs.  

Moció Grup PP, referida a  
molèsties que ocasionen  
als veïns celebració festes  
en determinats llocs. 
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Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
 
MOCIÓ 
 
“Donat que el passat 24 de novembre de 2011 es va presentar al Ple 
“Precs” amb número de registre 33.205 i que no ha estat atès: 
 
• Que la programació de l’ús de l’espai del parc “Rosa Sensat” en les 

Festes del Corpus estigui destinada exclusivament a activitats 
infantils. No pot ser que les activitats se desenvolupin des de les 10 
del matí fins les 5 de la matinada del dia següent sense interrupció i 
amb una megafonia ensordidora. 

• La tornada de la “Festa del Solstici de l’Estiu” al seu emplaçament 
habitual (plaça dels Enamorats) tal i com es va assegurar als veïns 
que així seria després de finalitzar les obres d’adequació de l’entorn 
de l’Ajuntament. 

• La reubicació dels elements lúdics del parc trobant un equilibri 
entre el gaudiment dels infants en el parc i dels veïns en les seves 
cases. 

• Aturar l’incivisme que els veïns del parc “Rosa Sensat” pateixen 
cada dia. 

 
Donat que el passat 20 de febrer de 2012 es va presentar instància 
amb número de registre 4486 en la que se sol·licitava allò que recollia 
el Prec anteriorment esmentat afegint document original amb 114 
signatures de veïns, amb petició a aquest Ajuntament que es donés 
resposta per correu.  
 
Donat que no ha hagut cap comunicació per part d’aquest  
Ajuntament a les peticions d’aquests veïns de Cornellà, aquests s’han 
posat en contacte amb aquest Grup Municipal amb l’objecte de 
resoldre la situació. 
 
Els veïns signants manifesten la seva disconformitat amb l’excessiva 
durada de les autoritzacions atorgades per l’excel·lentíssim 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’associació “Toc de Corn” i l’ús 
abusiu que d’aquest espai es ve produint durant la celebració de les 
festes de Corpus Christi per poder emetre música fins les 3 de la 
matinada, com havia ocorregut fins ara però que a l’any 2011 s’ha 
ampliat fins les 5 de la matinada i iniciar, de nou, activitats de tot 
tipus amb uns nivells de so insuportables a les 10  del matí del dia 
següent. 
 
És d’interès dels veïns afectats limitar l’ús de l’espai i de l’horari i 
destinar-ho exclusivament a activitats infantils. 
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Respecte al greu problema de la contaminació acústica, no ens 
cansem de repetir que els Tribunals de Justícia venen declarant amb 
reiteració que els sorolls incideixen perniciosament sobre el dret 
fonamental a la inviolabilitat del domicilio (art. 18.1 de la Constitució) 
i els drets constitucionals a la protecció de la salut (art. 43), a un medi 
ambient adequat (art. 45) i a un habitatge digne (art. 47), per la qual 
cosa,  resulta de tot punt ineludible la seva ferma protecció per part 
dels poders públics (per totes, Sentències del Tribunal Constitucional 
de 24 de maig de 2001 i 23 de febrer de 2004, Sentències del Tribunal 
Suprem de 23 de febrer de 2001, 26 d’abril de 2003, 19 d’octubre de 
2006, 12 de novembre de 2007 i 13 d’octubre de 2008). 
 
No resulta ociós recordar la doctrina del Tribunal Constitucional, 
reflectida, entre d’altres, en les esmentades Sentències de 23 de febrer 
de 2004 i 24 de maig de 2001, en les que es resumeixen les nocives 
conseqüències que els sorolls generen en la vida de les persones: 
 
“En efecte, el soroll pot arribar a representar un factor psicopatògen 
destacat en el si de la nostra societat i una font permanent de 
pertorbació de la qualitat de vida dels ciutadans. Així ho acrediten, en 
particular, les directrius marcades per la Organización Mundial de la 
Salud sobre el  soroll ambiental,el valor del qual  com a referència 
científica no és precís ressaltar. En elles es posen de manifest les 
conseqüències que l’exposició prolongada a un nivell elevat de sorolls 
tenen sobre la salut de les persones (v. gr., deficiències auditives, 
aparicions de dificultats de comprensió oral, pertorbació del son, 
neurosis, hipertensió i isquèmia), així com sobre la seva conducta 
social (en particular, reducció dels comportaments solidaris i 
increment de les tendències agressives). Des de la perspectiva dels 
drets fonamentals implicats, hem d’emprendre el nostre anàlisi 
recordant la possible afecció al dret a la integritat física i moral. A 
aquest respecte, haurem de convenir en què, quan l’exposició 
continuada a uns nivells intensos de sorolls posi en greu perill la salut 
de les persones, aquesta situació podrà implicar una vulneració del 
dret a la integritat física i moral (art. 15 CE). En efecte, si bé és cert 
que no tot supòsit de risc o dany per a la salut implica una vulneració 
de l’art. 15 CE, no obstant quan els nivells de saturació acústica que 
ha de suportar una persona, a conseqüència d’una acció u omissió 
dels poders públics, rebassen el llindar a partir del qual es posi en 
perill grau i immediat la salut, podrà quedar afectat el dret garantit en 
l’art. 15 CE”. 
 
La permissivitat que l’Ajuntament de Cornellà està manifestant any 
rere any,  durant els dies de celebració de les festes ha de 
compatibilitzar-se amb el respecte del dret de les persones al descans 
nocturn, ja que l’ampliació de l’horari durant les festes no pot 
entendre’s com una autorització per generar sorolls durant  la  nit  
sense cap límit  d’intensitat  ni  d’horari, màxim quan no podem 
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oblidar que un important nombre de la població activa desenvolupa les 
seves jornades laborals en la seva majoria fora de Cornellà de 
Llobregat . 
 
És voluntat afegir a aquest escrit que la Guàrdia Urbana de Cornellà 
donada la precària situació que estan patin, no van poder donar 
resposta a les queixes telefòniques realitzades per nombrosos veïns per 
no disposar de dotacions suficients i acudir al Parc de Rosa Sensat i 
instar als organitzadors a què finalitzessin l’activitat que ja havia 
superat per molt l’horari permès inicialment deixant als veïns del Parc 
de Rosa Sensat totalment desprotegits davant l’abús al que estem sent 
sotmesos. 
 
Així mateix, les reiterades conductes incíviques, tals com donar cops 
de balons en els murs de separació de la rampa del pàrquing del 
Mercadona, en les façanes de les vivendes malgrat el cartell de 
“prohibició”, estan portant a què els veïns, davant la total desprotecció 
que pateixen se vegin obligats, continuadament, a ser els que cridem 
l’atenció a pares i nens amb els altercats que s’originen per part dels 
que no atenen a raó. 
 
És de destacar que el Parc Rosa Sensat, a més, està sent utilitzat per a 
“botellones”. No és estrany  trobar-nos amb brutícia, ampolles 
trencades, escombraries… no només és la continuada desprotecció 
dels veïns sinó és de greu importància que els nens no poden utilitzar 
les instal·lacions ni el mateix parc perquè perilla la seva integritat 
física i, sens dubte, l’escena que es troben no creiem que sigui un bon 
exemple i, molt ens temem que, l’actitud permissiva d’aquest 
Ajuntament hagi provocat l’increment de l’ús incívic d’aquest espai. 
 
És reclamació ja històrica dels veïns del número 49 de carrer Josep 
Cuxart les vivendes dels quals es troben en la vertical de la zona de 
jocs central del Parc Rosa Sensat es busca una reubicació dels 
elements de joc ja que:  
 
• S’ha sofert un incendio de la instal·lació que va portar a retirada de 

part de la mateixa, el tobogan amb el consegüent perill pels 
habitatges contigus. 

 
• El nivell de soroll que provoquen els visitants del parc i la 

proximitat de les instal·lacions impedeixen que les persones que 
resideixen en aquests habitatges puguin gaudir de la tranquil·litat 
en les seves cases. 

 
És aquest sentit i per tot l’exposat, que el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament, proposa al Ple els següents  
 



 58

ACORDS 
 
Primer.-  Que la programació de l’ús de l’espai del parc “Rosa Sensat” 
en les Festes del Corpus estigui destinada exclusivament a activitats 
infantils. No pot ser que les activitats se desenvolupin des de les 10 del 
matí fins les 5 de la matinada del dia següent sense interrupció i amb 
una megafonia ensordidora. 
 
Segon.- La volta de la “Festa del Solstici d’Estiu” al seu emplaçament 
habitual (plaça dels Enamorats) tal i com es va assegurar als veïns que 
així seria després de finalitzar les obres d’adequació de l’entorn de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer.- La reubicació dels elements lúdics del parc trobant un 
equilibri entre el gaudiment dels nens en el parc i dels veïns en les 
seves cases. 
 
Quart.- Atallar l’incivisme que els veïns del parc “Rosa Sensat” 
pateixen cada dia.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Com la Moció ja la tenen tots els Grups i crec que està suficientment 
argumentada, els punts que es plantegen com acord en aquest Ple 
també són suficientment clars. Únicament dir que aquesta Moció la 
presentem per les reiterades queixes d’uns veïns que han vist com, poc 
a poc, la seva qualitat de vida a l’entorn de les seves cases anava sent 
perjudicada. 
 
Aquests mateixos veïns van fer arribar a l’Ajuntament un escrit a on es 
reflectien aquestes queixes, acompanyat de 114 firmes. Ja sabem que 
no són 114 queixes diferents sinó la mateixa, però que afecta al menys 
a 114 famílies, que entenem que han de ser tingudes en compte. 
 
Aquest Ajuntament va donar la callada per resposta a dites queixes, 
així que aquest Grup ha decidit plantejar el problema al Ple d’avui, per a 
que, al menys els veïns afectats, tinguin una resposta clara, ja que amb 
anterioritat no se’ls va donar. 
 
S’ha de tenir en compte que els sorolls i molèsties dels que es queixen 
venen, primer en moments puntuals com són les festes del Corpus o les 
del Solstici d’Estiu, però també diàriament per la ubicació dels elements 
lúdics del parc. 
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Així que únicament el que sol·licitem és que es busqui el punt de trobada 
entre els veïns i els usuaris del parc de Rosa Sensat. No pot ser, per 
exemple, durant aquestes pròximes festes del Corpus que aquest sigui 
un espai a on des de les deu del matí fins les cinc de la matinada del 
dia següent es realitzin activitats amb un nivell de soroll veritablement 
elevat, i que aquestes activitats comencin novament a les deu del matí, 
és a dir, queden cincs hores escasses per al descans dels veïns. És per 
aquest motiu i per tot allò explicat que demanem el punts d’acord. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Entenem una part de la Moció del Partit Popular, quan fa referència a la 
part de les formes. El nostre Grup municipal, el Grup de Convergència i 
Unió, trobem que moltes vegades les formes per part de l’Equip de 
Govern, doncs això de donar resposta a totes les preguntes que es fan o 
a totes aquestes instàncies que entren, doncs no són contestades, doncs 
segurament ens creurem que no han estat contestades, però el que si 
que no compartim és el contingut d’aquesta Moció. 
 
A l’exposició que hi ha a la Moció, crec que hi han coses que disten 
bastant, perquè hi ha una bona part de la Moció que es dedica a 
intentar entrar en tota la temàtica que fa referència a les activitats que 
es desenvolupen al Parc de Rosa Sensat durant les festes, la festa 
Major per part de l’entitat, sobre tot Toc de Corn, i sobre tot també per 
part del Solstici d’Estiu, doncs aquesta reubicació que s’ha fet. 
 
Des d’aquest Grup polític el que entenen molt bé és que el Parc Rosa 
Sensat doncs està sent molt poc utilitzat per part d’entitats, per 
possibles actes lúdics que pugui haver-hi. Tots sabem que, a vegades, 
per intentar que tots puguem conviure a la ciutat, aquests tipus d’actes 
no han d’existir, però el que si hem de tenir molt clar és que aquesta 
ciutat el que necessita és vida. I quan hi han entitats que s’estan 
deixant la pell, s’estan deixant hores de reunions, de muntar, per tal de 
que els ciutadans puguem gaudir de la nostra festa Major, per tant, el 
que no entenc é que s’intenti treure i parar la iniciativa de totes 
aquestes entitats per tal de desenvolupar la Festa Major. 
 
Hem parlat també amb veïns, i deu ser casualitat doncs que aquests 
veïns deuen tenir el son molt profund perquè veritablement no es 
queixen, o sigui, que per un dia a l’any no els hi passa res perquè hi 
hagi aquesta festa. 
 
Tot i això, el tema dels llocs lúdics que hi ha al Parc de Rosa Sensat, 
entenem que a vegades es posen aquest senyals per intentar evitar que 
juguin a futbol, i que pugui ocasionar totes aquestes molèsties als veïns. 
Això ja és un altre tipus de cosa. 
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En aquest sentit, nosaltres creiem que és una qüestió de formes, 
d’enviar una miqueta de Guàrdia Urbana  per intentar que no passi o 
intentar reubicar de nou aquests espais lúdics per tal de que la 
convivència amb els veïns sigui correcta. Per tant, el que faríem 
clarament és emplaçar a l’Equip de Govern que posi fill a l’agulla, igual 
que ho va fer amb mi quan jo jugava de petit davant el despatx de l’Ex-
Alcalde Montilla, i em van treure perquè molestava. Es va ficar un 
senyal, i ningú vam deixar de jugar allà i de molestar, doncs crec que 
també es pot fer aquí una miqueta de permissivitat, una miqueta de mà 
dreta, es pot aconseguir. 
 
Per tant, votarem en contra, pel fet de que no entenen que es vulgui 
treure aquell desenvolupament per part d’entitats durant la festa Major i 
el Solstici a la nostra ciutat. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En el Ple passat, el Grup Popular em va renyar per fer una valoració 
sobre les seves mocions, i, per tant, no cometrè el mateix error dues 
vegades. Per tant això és el que tenim sobre la taula i és el que hem de 
votar. 
 
En aquest sentit, m’hauran de permetre que faci una certa revisió 
històrica. Estem parlant d’un espai que la ciutat ha guanyat bàsicament 
d’un casal ocupat, recordeu que allà hi era Can Fairell,  un espai ocupat 
on hi havia una gran dinàmica associativa i activitats socials de tot 
tipus, amb problemes de tot tipus,  conflictes de tot tipus, però amb una 
realitat que allò era un espai on hi havia una alta activitat. 
 
Vam guanyar un espai d’equipaments, un espai on hi va haver un 
desenvolupament de pisos i, per tant, unes promocions d’habitatges i un 
espai -jo crec- molt digne de la ciutat, en contra fins i tot del meu criteri, 
de la meva percepció de fa dotze anys que creia que allò seria molt 
difícil de que li traguessin algun sentit i algun rendiment  per a la ciutat. 
Per tant, crec que és important que diguem que allò és un espai que vam 
aconseguir per la ciutat, un espai públic que crea dinàmica de barri, 
dinàmica social i que, per tant, és un espai públic prou digne. 
 
En aquest sentit, la nostra visió és, els espais públics els construïm o els 
habilitem o els transformem perquè la gent els pugui fer servir. Per tant, 
la prioritat ha de ser que aquell espai públic sigui d’aprofitament, de 
gaudi per la ciutat. A Cornellà no en sobren metres quadrats de places, 
ni de zones verdes, tenim molta gent, tenim molta necessitat d’utilitzar 
espais, hi han moltes famílies que utilitzen aquell espai cada dia. Si 
aquesta és la preocupació dels veïns, crec que és un espai rentabilitzat i 
utilitzat per moltes famílies de l’escola bressol, d’altres escoles, d’espai 
de trànsit, etc  
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Per tant, la nostra visió és que, d’entrada, els espais públics s’han 
d’utilitzar. Evidentment, els veïns han de tenir dret al descans i han de 
poder viure amb una qualitat de vida digna. No tinc clar, la veritat, no 
tinc clar o no tenim clar com a Grup,si tots els elements que la Moció del 
PP planteja són reals o no. No tinc aquesta percepció com a usuari 
habitual d’aquest espai, de generar una gran disbauxa en aquest espai. 
És més, en algun moment, quan com a Grup Municipal i com a entitat 
hem demanat aquell espai per ser utilitzat en hores poc habituals, 
“entre cometes”, el propi Equip de Govern -recordo una discussió amb la 
Montse Pérez el mandat passat- demanant que, si us plau limitessim 
l’horari, perquè no passéssim de les nou de la nit o de dos quarts de 
nou, ara no recordo la discussió. Per tant, si que és cert que hi ha una 
autolimitació de la ciutat per evitar que en aquell espai no es molesti als 
veïns, cosa que a mi em costa entendre. Personalment crec, però això és 
una opinió molt personal, que aquell espai donaria molt més joc a la 
ciutat que altres espais que utilitzem. Però entenc que les dificultats de 
quadrar-ho són difícils. 
 
Insistim, si realment hi ha una dificultat també entenem que hi ha altres 
espais per canalitzar les queixes. No sé, ni ho hem preguntat ni sabem 
quantes queixes hi han al Síndic de Greuges, o si l’Associació de Veïns 
ha fet alguna actuació en aquest sentit, i ha fet de portaveu dels veïns, 
jo crec que hi ha espais a la ciutat que haurien d’estar millor utilitzats.  
 
En cas de haver-se fet tot això, evidentment el diàleg ha de ser l’eina 
principal per resoldre els conflictes, entenc que ha de ser possible. No 
crec que en l’Associació Toc de Corn, la gent que organitza el Solstici, la 
gent que organitzi alguna activitat puntual a la plaça, que entre els 
pares i mares que anem a jugar amb els nostres fills allà, hi hagi cap 
persona incívica incapaç de dialogar amb els veïns sobre quin és el to, el 
volum, els usos que se l’han de donar als espais públics. 
 
Nosaltres entenem que del conjunt de la Moció només podríem estar 
d’acord en dues coses. Una, si la gent que organitza el Solstici d’Estiu i 
l’Ajuntament estan d’acord, ens és igual si la volen fer al Rosa Sensat o 
si la volen tornar a fer a la Plaça dels Enamorats. No crec que nosaltres 
tinguem que decidir, crec que és un acord al que han d’arribar l’Equip 
de Govern i l’entitat, les entitats que ho muntin i que busquin l’espai 
més adient. I evidentment la única cosa en la que estarem d’acord del 
tot és que en aquell espai s’ha de reduir l’incivisme si és que n’hi ha. No 
és la nostra percepció que sigui un espai on hi hagi un gran nivell 
d’incivisme. 
 
Per tant, en resum, és un espai que s’ha d’utilitzar, és un espai que ha 
de ser possible la convivència amb els veïns. Creiem que estem arribant 
a uns excessos de cel. Si hi ha algun veí que realment no pot descansar, 
no pot viure en aquell espai, crec que es deuria veure quins són 
realment els elements. I no estem d’acord evidentment en moure ni els 
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espais de jocs infantils ni en discutir si s’ha de fer el Toc de Corn o no. 
No crec que hi hagi ningú del Toc de Corn que si li diuen, “escolti intenti 
a les tres del matí no tenir la música a tota castanya”, no entengui que 
a les tres del matí no ha de tenir la música a tota castanya, per tant, 
creiem que des del diàleg es podria resoldre tot això que es planteja a la 
Moció. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC 
 
El Grup socialista votarà en contra d’aquesta Moció per varies coses. La 
primera és que, “tallar l’incivisme dels veïns del Parc que pateixen cada 
dia”, simplement és una exageració. No és veritat. 
 
El nivell d’incivisme que hi ha en aquella plaça és bastant més baix, 
depenen a on es posi, del que pugui haver en la porta de l’Ajuntament 
totes les tardes. I no hi ha problemes d’incivisme, si no és que, 
l’incivisme ho dona que quan passen, hi han nens jugant a pilota. 
 
En quant a la reubicació dels elements lúdics, en el parc de Rosa Sensat 
els elements lúdics estan ubicats més lluny, però més lluny de les 
vivendes que el 80% dels jocs infantils que hi han en aquesta ciutat. 
Tindríem que suprimir-los tots, només hem de passar-nos per Sant 
Ildefons, pel barri de Gavarra, i veure a quina distància estan els jocs 
infantils de la majoria de cases. Llavors és impossible. 
 
En quant al tema del desenvolupament d’actes lúdics en Rosa Sensat, 
nosaltres ja vam tomar com Grup de Govern un acord de que el parc de 
Rosa Sensat només s’utilitzés per a la festa Major. Però no només pels 
veïns dels voltants, sinó perquè tots recordareu, al menys els que porteu 
anys vivint a la ciutat, des de que estava la Trepa i la Trepa feia 
activitat allà, que aqueixa zona és una caixa de ressonància i la música 
puja molt, però no per als veïns dels voltants, la gent que rep -i ho sé per 
les sonometries que hem fet- la música més forta no són les cases dels 
voltants, són les que hi ha passades les vies del tren. Aqueixa és la gent 
que escolta major soroll, més que els que estan al costat de Rosa 
Sensat. I no ho dic perquè m’ho inventi, sinó perquè hem fet sonometries 
i és així. 
 
Per tant, resumint tots aquests temes, votarem en contra d’aqueixa 
Moció. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament per dir que crec que quasi els tres grups han posat en dubte 
el que uns veïns manifesten. Jo passo per allí i no em sembla ireial o 
fora de lloc. Els veïns d’aquest parc, d’aquesta zona, són els que ho 
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noten, i senten, tenen aquests problemes i així ens ho han tramés, així 
ho han tramés també a aquest Ajuntament, i per això nosaltres hem 
presentat aquesta Moció. 
 
Referent a les activitats que són festives, la queixa dels veïns és molt 
concreta, és una cosa continua, és a dir, acaba a les cinc de la 
matinada i comença a les deu del matí, acaba a les cinc de la matinada 
i altra vegada a les deu del matí hi ha actes, són pocs dies però són 
dies en els quals no poden descansar, i tots tenim dret al descans. 
 
En quant als elements lúdics del parc, si que pot ser que en altres llocs 
estiguin més a prop, no ho sé, no he fet les medicions, però també és 
cert que si en aquest lloc molesten pel que sigui, perquè pot ser -com 
deia el senyor Martínez-, és una caixa de ressonància, s’escoltin 
especialment, no sé si cap a dalt o cap als costats. Però si és una caixa 
de ressonància, potser per aquest motiu, llavors la queixa d’aquests 
veïns existeix, és real i per això nosaltres mantenim la Moció. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només dir que per si això que exposa el Grup de Partit Popular és 
veritat, aquest Grup aquest any anirà a comprovar-ho in situ si és que 
veritablement a les cinc del dematí hi ha soroll. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Jo no dic que no hi hagi incivisme perquè he passat per allà o és la 
meva sensació, ho dic com a responsable de la policia, de la Guàrdia 
urbana d’aquesta ciutat. Coneixem perfectament a on hi ha problemes, 
on hi ha incivisme, on hi ha trucades reiterades dels veïns i us puc 
assegurar que en aquest punt no. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo diré varies coses. La nostra obligació és reduir els problemes. En àixò 
de l’incivisme no es pot determinar quina és la seva gravetat, hi ha 
diferents gravetats i diferents percepcions, i la nostra obligació 
evidentment és reduir i -si podem- fer que les coses funcionin millor. 
 
Però no ens enganyem, la ciutat és un niu de conflictes, de problemes, i 
de presència d’incivisme en diferents formes, i el que volem dir és que 
allà no es produeix incivisme en una situació greu. Perquè clar, 
incivisme és la persona que llança un paper al carrer i no el llança a la 
paperera, per començar. 
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Per una altra banda, clar la ciutat ha canviat. Clar que si els veïns de la 
Plaça Catalunya comencen a recollir signatures, no vegis, i els de la 
Plaça Sant Ildefons i els de la Plaça Pallars, i jo mateix com a veí, 
també, sobre que “a les vuit del matí diumenge passat començaven allà 
a posar el so per no sé què”, o els de la Plaça d’Almeda La Vella. És a 
dir, la ciutat és així i la ciutat té sempre conflictes. Per aquest motiu es 
va decidir en el seu moment intentar equilibrar la presència dels 
diferents actes en les places, en els parcs, en els espais, perquè ho 
necessitaven. Les coses han canviat i jo ho puc entendre, però la gent té 
que assumir i també el veí té que assumir que viu en una ciutat, i el que 
nosaltres no podem fer és desplaçar les activitats culturals, lúdiques, no 
sé, al riu, això seria inversemblant, això no passa en cap lloc. 
 
Aleshores, en aquest espai en concret es va decidir, el que hem 
comentat, escolti, és Festa Major. 
 
La Festa Major es fa al carrer, es fa a l’espai públic i ho fem per això, i 
no passa només aquí passa en més llocs. Si tenim que amagar la festa 
major, jo no sé què farem ja, aquesta depressió que vivim, escolti no sé 
a on es anirem. Puc entendre que crea problemes, tot crea problemes, 
però la ciutat és així. I crec que en això hem de ser conscients. El que no 
podem fer és anar desplaçant els problemes i el que vam quedar i el que 
vam construir és una proposta interna nostra de gestió dels espais 
públics. I bé, això és el que hem fet, i per això nosaltres rebutgem 
aquesta moció, no en contra dels veïns, ningú ha manifestat res en 
contra dels veïns, si us plau, ningú. El que diem és que les coses es 
tenen que gestionar, i que implica i es deriven alguns problemes. La 
nostra obligació és evitar que hi hagi incivisme a la ciutat, faltava més, 
allà i en qualsevol lloc. No ens enganyem, nosaltres no podem reduir a 
cero el problema de l’ incivisme.  
 
Dos; la Festa Major és la Festa Major i tens uns horaris. Això funciona 
així, i menys mal, no ens enganyem, i  hi ha molta gent que s’implica, 
molta gent, moltes entitats, i hi ha molta gent que no s’implica, 
aleshores, jo crec que aquesta implicació també ha d’estar incentivada i 
respectada. Ponderar i equilibrar, i això és el que fem en  la posició dels 
grups municipals i no és un acord en contra de ningú. És un acord a 
favor del que és, una ciutat, que quedi clar. Per tant, queda rebutjada la 
moció. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 

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

 

 

 
 
 
2.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, per censar i 
reclamar el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles de 
titularitat de l’Església Catòlica i altres confessions. 

Moció Grup ICV-EUiA-E,  
per censar i reclamar  
pagament IBI de titularitat  
Església Catòlica i altres  
confessions. 

MOCIÓ 
 
 
“Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre de 2011 de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic. Les principals mesures en matèria tributària adoptades és 
l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i és una de les 
“mesures temporals i progressives” del Govern actual l’Estat Central. 
 
Atès que l’article 62 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, parla de les exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que 
estaran exempts “Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en 
l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener 
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de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques 
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius 
acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en l’article 
16 de la Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la 
contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, 
oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot tipus, places 
d’aparcament i solars titularitat de l’Església Catòlica i també els de 
les confessions que tenen conveni amb l’Estat (la Federació d’entitats 
religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la 
Comissió Islàmica).   
 
Atès que l’Església Catòlica probablement sigui el propietari 
immobiliari més important del país, més, fins i tot, que algunes 
empreses del sector de la construcció, i que alhora l’augment de l’IBI 
està afectant a tota la ciutadania, al major propietari de béns 
immobles no li afectarà perquè disposen d’aquest privilegi. 
 
Atès que es calcula que es podrien recaptar el voltant de 3.000 milions 
d’euros amb la recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol i que 
l’exempció d’impostos com el de l’IBI i unes altres mesures, agreuja 
enormement les arques municipals, fet que considerem enormement 
injust. 
 
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en 
igualtat de condicions que la resta de ciutadans. 
 
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la 
baixada d’ingressos i la necessitat urgent per fer front a la despesa 
social per pal·liar les dificultats econòmiques i socials que avui 
pateixen moltes famílies. 
 
Atès que des d’ICV-EUiA-E defensem la laïcitat com una garantia d’un 
poder públic al servei de tota la ciutadania i d’un ordenament jurídic 
que garanteix els drets fonamentals i comuns per a tota la població i, 
per tant amb tractament fiscal i de subvencions sense distincions a 
totes les entitats o associacions declarades d’interès públic. 
 
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels 
següents   
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a 
l’exercici de 2013 de la Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’IBI 
(impost de béns immobles rústics i urbans) a l’Església Catòlica i 
altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i 
centres d’ensenyament religiós. 
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Segon.- Elaborar i publicar  des dels Serveis Municipals un cens del 
nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de l’Església Catòlica  i altres confessions 
religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què 
disposen. 
 
Tercer.- Aplicar, si s’escau, les taxes derivades de la prestació dels 
serveis municipals als equipaments de titularitat de l’Església Catòlica 
i d’altres confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta 
de contribuents i entitats. 
 
Quart.- Reclamar al Govern de l’Estat que derogui els Acords de l’Estat 
espanyol amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el 
d’Assumptes Econòmics. 
 
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d’Hisendes 
Locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, 
autonòmiques i locals, per evitar injustificables exempcions de l’IBI i 
d’altres impostos a l’Església Catòlica i a d’altres confessions i entitats 
jurídiques.”   
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
La moció la teniu totes i tots. És una moció que bàsicament el que vol és 
posar de manifest tres elements. 
 
El primer; el Decret de desembre del Govern de l’Estat de Mesures 
Urgents posa sobre la taula, que parléssim de l’IBI i, per tant, ens ha fet 
a tots els municipis de Catalunya parlar de l’IBI, i molts ciutadans a 
Catalunya, no els de Cornellà, perquè ens vam acollir a l’exempció que 
feia dels municipis de la revisió del 2006, però la majoria de ciutadans 
a Catalunya, aquest mes començaran a pagar un IBI més alt, 
bàsicament, perquè el Govern de l’Estat va decidir que els ciutadans 
paguessin més IBI, per tant, el Govern de l’Estat va ser qui va centrar i 
qui va obrir la “caixa dels trons”. En aquest sentit, el nostre Grup al 
Congrés, Esquerra Unida-Iniciativa, aquest mandat, el mandat passat, 
la legislatura anterior, en el conjunt de vegades que es parlava dels 
pressupostos i quan es parlava d’aconseguir més ingressos, hem 
proposat que una bona solució és que discuteixi en profunditat de l’IBI, 
de qui té exempcions de l’IBI, qui té possibilitats de pagar-lo o de no 
pagar-lo i sobre quins immobles es paga i sobre quins immobles no es 
paga. 
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En aquest sentit, ens trobem que hi ha quatre confessions de l’Estat que 
tenen un conveni especial que són: L’Església Catòlica, la Federació-
Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelitas i 
la Comissió Islàmica que, gràcies al seu acord amb l’Estat, algun amb 
alguna diferència, tenen un conjunt d’immobles pels quals tenen 
exempcions de pagar l’IBI. 
 
Què és el que plantegem nosaltres?, discutim si aquestes exempcions 
han de considerar-se pel conjunt dels immobles que són propietat 
d’aquestes confessions. El plantejament de la nostra moció és: discutim 
si la Llei d’Hisendes Locals ha de tenir exempcions per totes aquestes 
religions i altres confessions que s’han afegit i plantegem-nos, des del 
Congrés dels Diputats, que ho replantegem perquè els Ajuntaments 
necessitem diners, és cert, necessitem diners, per tant, si hem de 
discutir de l’IBI, parlem en profunditat. Com que la situació dels 
municipis ho requereix, creiem que és una bona oportunitat per fer-ho.  
 
Per tant, els acords que es plantegen són: rediscutir aquest escenari 
d’exempcions en funció de la situació especial de quatre confessions, 
rediscutir des del punt de vista de mecenatge etc. ¿Quines altres 
entitats i organitzacions també s’acullen a possibles exempcions, entre 
els quals hi estem els partits polítics, els sindicats, i altres entitats 
socials?, parlem-ho també en el marc de la Llei de Mecenatge. I des del 
punt de vista de Cornellà, per anar aterrant a Cornellà, posem sobre la 
taula quins són els immobles que avui no paguen IBI, tenen una 
valoració cadastral, però no se’ls està aplicant IBI. Com Ajuntament fem 
un cens de quins són aquests edificis per poder abordar aquest debat 
que us estic plantejant amb  total informació i transparència, que el 
conjunt de la ciutadania sàpiga de quins locals estem parlant i per què 
tenen exempcions d’IBI o no. En definitiva, no estem parlant bàsicament 
d’aquells espais dedicats al culte, utilitat social o acció social, sinó, 
bàsicament estem parlant del conjunt d’immobles que ens estem trobant 
al conjunt de Catalunya que són propietat especialment d’Església 
Catòlica i que estan donant benefici en tant que l’Església Catòlica els té 
llogats o en treu beneficis específics per altres rendiments immobles. 
 
Insisteixo que el plantejament és aquest, fem un cens i reclamem a 
l’Estat que entri a discutir, per què es té aquest conveni i per què no. 
Nosaltres creiem que en una societat laica això s’ha de fer, que encara 
estem arrossegant dèficits històrics de la nostra llarga nit del 
franquisme i que ja és hora que ens ho plantegem amb total 
transparència. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Bé, us vam fer arribar les esmenes, per tant, entenc que les teniu. 
Nosaltres, el Grup Socialista, creiem que en aquests moments de crisis 
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con l’actual, cal més que mai una fiscalitat solidaria per contribuir a la 
cohesió  social i per garantir la prestació dels serveis públics 
fonamentals. Creiem que tots, ciutadania i institucions han de contribuir 
d’acord amb la seva capacitat econòmica, i els Ajuntaments, com 
Administració més propera hem de vetllar pel manteniment de la 
cohesió social, i la pressió fiscal no pot redundar de forma desigual en 
uns veïns i entitats per sobra dels altres. Entenem que en els moments 
que estem vivim es fa imprescidible restringuir al màxim l’aplicació 
d’exempcions que donen certs privilegis. Per això, perquè la situació 
socio-econòmica ho requereix, entre d’altres mesures que s’han de 
prendre, perquè entenem que no és solament aquesta, sinó moltes més, 
el que demanem amb les esmenes que hem presentat és, instar els 
canvis legislatius pertinents per tal de poder suprimir l’exempció de l’IBI 
als immobles registrats a nom de l’Església Catòlica i a d’altres 
confessions religioses, excepte, per aquelles propietats destinades al 
culte, i a les entitats sense ànim de lucre i amb finalitats socials. És a 
dir, la parròquia per exemple, l’Església Santa Maria, totes aquestes 
propietats que tenen que estan destinades al culte o a entitats socials, 
continuarien sense pagar. Acordem també, elaborar un cens al nostre 
municipi dels béns immobles rústics i urbans que estan registrats a nom 
de l’Església amb aquests criteris concretament comentats, i  també 
instem al Govern de l’Estat a que porti una proposta al Congrés per tal 
de modificar les diferents normatives pertinents que regulin la proposta 
que portem en aquesta moció. 
 
Les esmenes presentades són les següents: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
   
Eliminar: 
 
“Atès que l’Església Catòlica probablement sigui el propietari 
immobiliari més important del país, més, fins i tot, que algunes 
empreses del sector de la construcció, i que alhora l’augment de l’IBI 
està afectant a tota la ciutadania, al major propietari de béns 
immobles no li afectarà perquè disposen d’aquest privilegi. 
 
Atès que es calcula que es podrien recaptar el voltant de 3.000 milions 
d’euros amb la recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol i que 
l’exempció d’impostos com el de l’IBI i unes altres mesures, agreuja 
enormement les arques municipals, fet que considerem enormement 
injust. 
 
Modificar en aquest sentit: 
 
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la 
baixada d’ingressos, i la necessitat urgent de fer front a la despesa 
social per pal·liar les dificultats socioeconòmiques que avui pateixen 
moltes famílies, entre d’altres mesures per fer front a aquesta 
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complexa situació, caldria fer les modificacions legislatives pertinents, 
que afectin al pagament de l’IBI dels béns immobles de titularitat de 
l’Església Catòlica entre d’altres confessions.  
 
Atesa la laïcitat com a una garantia d’un poder públic al servei de tota 
la ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets 
fonamentals i comuns per a tota la població i per tant amb tractament 
fiscal i de subvencions sense distincions a totes les entitats o 
associacions declarades d’interès públic. 
 
ACORDS 
  
Modificar en aquest sentit: 
 
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats a què suprimeixi, per a 
l’exercici de 2013 de la Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’IBI 
(impost de béns rústics i urbans) a l’Església Catòlica i altres 
confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres 
d’ensenyament religiós, excepte per aquelles propietats destinades al 
culte i a entitats sense ànims de lucre amb finalitats socials. 
 
Segon.- Elaborar i publicar des dels Serveis Municipals un cens del 
nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de l’Església Catòlica i d’altres confessions 
religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què 
disposen amb els criteris exposats a l’anterior apartat. 
 
Quart.- eliminar 
 
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat que porti una proposta al Congrés 
per modificar la Llei d’Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i 
Fundacions i altres normes estats, autonòmiques i locals, per evitar 
injustificables exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església 
Catòlica i a d’altres confessions i entitats jurídiques.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Faig la mateixa pregunta que estic obligat. Retirareu la moció?. No, 
d’acord. 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU   
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió votarem en contra de la moció, 
però si volem fer constar que les aportacions de les esmenes 
presentades pel Grup Municipal del Partit Socialista, han millorat 
considerablement el que és la moció, més que res, perquè s’han esmenat 
defectes de forma que hi havien en el text original. Ara bé, malgrat 
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aquesta millora, realment no estem d’acord en el fons d’aquesta moció 
pròpiament. 
 
Per començar, penso que tots estem d’acord i coincidim que els 
Ajuntaments es troben en una situació financera molt complicada. Això 
està provocat, no només per una baixada d’ingressos, sinó també per 
aquest mal finançament endèmic que té el mon local des de fa molt de 
temps, però d’altra banda, també les famílies estan en una situació molt 
difícil i necessiten -més que mai- de tots aquest recursos socials que 
presta l’Ajuntament, però que també presta tot un seguit de conjunt 
d’entitats, institucions socials sense ànim de lucre, inclosa l’Església 
Catòlica i aquestes altres confessions religioses que surten aquí 
esmentades en la moció.  
 
En aquesta situació i per això sorprèn que es centri molt el focus de 
tensió de l’IBI específicament en l’Església Catòlica i aquestes 
confessions religioses, perquè realment és així. Va sortint de forma 
reiterada en els diferents punts. Quan realment associacions, sindicats, 
partits politics, fundacions, federacions, i un llarg etc... també surten en 
aquest llistat, però això en la moció, evidentment no surt. Penso que és 
evident que cal una revisió a fons de tota la legislació que faci 
referència, i això s’ha dit ja en les intervencions, que continguin aquest 
llistat d’exempcions i bonificacions, les dues coses, i sobretot en un 
moment com l’actual, però això que sigui general, que no afecti només a 
uns quants que surten en aquesta llista. 
 
Pel que fa al cens, i això surt també en els acords de la moció, en 
l’apartat segon, entenem que aquest cens ja existeix, s’aporta aquí 
aquest cens com si s’hagués d’elaborar, però el cadastre és un cens on 
realment ja surt, hi ha tot el que és la identificació d’aquests immobles i 
que també comprèn aquesta identificació de les persones que són 
propietàries d’aquests edificis o d’aquestes propietats específiques.  
 
Ara bé, el que caldria saber també és quin tant per cent d’exempció és 
del que estem parlant aquí. Perquè potser l’Església Catòlica, resulta 
que, de totes les propietats que sortirien en aquell llistat, doncs potser 
cap estaria justament inclosa per fer aquest pagament, i en aquest 
sentit, amb les aportacions que heu fet quan surt aquella part que 
només és propietats destinades al culte i entitats sense ànim de lucre 
amb finalitats socials  que s’inclouria tota aquesta atenció social que es 
fa. Per tant, s’hauria de veure i potser quedariem sorpresos. 
 
Realment, és molt difícil poder donar suport a aquesta Moció i a les 
esmenes.  Entenc que, tenint en compte el que ha sortit publicat en tots 
els mitjans de comunicació, que el mateix Grup que presenta avui la 
Moció va demanar al 2010 a l’Ajuntament de Barcelona, que en aquell 
moment estava governat pel Partit Socialista i Regidors d’Iniciativa, que 
s’eximís del pagament de l’IBI de la seva seu, al·legant que era una 
entitat sense ànim de lucre - com sabem tots el Gerent de l’Institut 
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Municipal d’Hisenda va rebutjar la petició-. I ara hi ha pendent un 
recurs que encara no se sap el resultat per saber si s’evita el pagament 
o no. 
 
Cal modificar les lleis,  estem d’acord, però en un debat tant important 
com aquest cal ser molt curosos i treballar amb dades objectives i amb 
coneixement de causa. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Bé, en primer lloc, dir que aquesta Moció – a l’igual que les esmenes que 
s’han presentat per part del Grup Socialista, que entenen es millora la 
moció- ens semblen un veritable exercici d’hipocresia. 
 
Aquesta mesura ja la va presentar Esquerra Unida fa uns anys, i el 
Partit Socialista la va votar a les Corts en contra. No té rigor també que 
sigui aquest mateix Grup Socialista el que qüestioni ara l’existència 
d’aquesta exempció i la vigència del Concordato signat amb la Santa 
Sede, i que no s’hagi atrevit en canvi a fer-lo quan va governar durant 
set anys amb el senyor Rodríguez Zapatero, i abans altres tretze anys 
amb el senyor Felipe González, governs dels quals formava part el 
mateix Pérez Rubalcaba que ara és el que hi és davant del Partit 
Socialista. 
 
Per altra banda, dir que encara és més sorprenent -ens sembla- que 
sigui el Grup d’Iniciativa per Catalunya qui presenti aquesta Moció, per 
a que l’Església Catòlica pagui l’Impost de Béns Immobles quan, com 
molt bé explicava ara Mònica, el seu partit en l’Ajuntament de Barcelona 
té interposat un recurs des del quatre de juliol de l’any passat per a 
eludir el pagament d’aquest mateix tribut per la seva seu, al·legant que 
es tracta d’una organització sense ànim de lucre. Suposo que allò de 
que “la mà esquerra no sap el que fa la dreta” succeeix en el cas 
d’Iniciativa. A la fi, “Cosas verede amigo Sancho”, deien. 
 
Sigui com sigui, i ja entrant en valorar la pròpia moció en si, el primer 
seria dir que es tracta d’una moció que no respecta la legislació estatal, 
com la Llei de Mecenatge, ni els Tactats Internacionals, per quant les 
exempcions en determinats impostos no porten la seva causa en 
capritxos del legislador sinó en principis de la reciprocitat, la 
col·laboració públic-privada, el foment de la cultura i de l’art, la protecció 
del patrimoni històric-artístic, l’arrelament de valors socials i 
confessionals emparats per la Constitució. 
 
D’acord amb el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, 
estan exempts de l’impost sobre béns immobles, els immobles de 
l’Església Catòlica en els termes previstos en aquest acord de l’Estat 
Espanyol amb la Santa Sede, i els de les Associacions confessionals no 
catòliques legalment reconegudes. 
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L’Estat Espanyol té a l’actualitat a més de l’Acord amb la Santa Sede 
tres acords de col·laboració similars amb la religió evangèlica, amb la 
comunitat israelita, i amb la religió islàmica. S’ha de tenir en compte que 
l’exempció de l’IBI no s’estén a tots els immobles de titularitat de les 
citades esglésies, sinó a les que es trobin afectes al culte i als fins 
propis de dites entitats. No obstant, encara que els immobles no es 
trobin afectes al culte i fins propis de dites entitats religioses poden 
estar exempts de l’IBI per aplicació d’altres apartats dels acords o per la 
Llei de Mecenatge, que disposa que estaran exempts els bens dels quals 
siguin titulars les entitats sense fins lucratius excepte les explotacions 
econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats. 
 
Llavors aquí el que hi cap preguntar, el que es pregunta aquest Grup 
municipal és si aquesta iniciativa va dirigida única i exclusivament a les 
propietats de l’Església Catòlica i d’altres confessions, o també a 
aquelles entitats que es beneficien d’aquesta Llei de Mecenatge, és a 
dir, desprès d’aquesta el que ens preguntem és si el Grup d’Inciativa per 
Catalunya presentarà altres mocions reclamant l’IBI a entitats i 
associacions que es beneficïen avui d’aquesta exempció, o és purament 
un rampell anticlerical que els hi ha sortit de no se sap on. 
 
Recordi que dintre d’aquestes entitats es troba, entre d’altres, la Creu 
Roja, i afegir - per últim- que el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, en resposta a la sol·licitud d’algun Grup parlamentari de que 
es suprimeixi l’exempció de l’IBI per als immobles de l’Església Catòlica, 
ja ha respost que no es podia suprimir l’exempció sense més, sense 
modificar l’Acord amb la Santa Sede. Nosaltres considerem que la 
formula de col·laboració actualment existent amb l’església en matèria 
econòmica funciona satisfactòriament respon als postulats 
constitucionals, produeix beneficis a la societat espanyola i compta amb 
un ampli recolzament social. 
 
I per últim, recordar que els acords, tant els de l’Església Catòlica com 
els de la resta de confessions han estat objecte de reiterats 
pronunciament del Tribunal Constitucional, sense que en ells s’hagin 
trobat clàusules contraries a la Constitució respecte als acords tant de 
l’Església Catòlica com de la resta de confessions. Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Per al·lusions, situem tres coses ràpides. Una, acceptem la proposta que 
ens fa el Grup Socialista, no perquè entenem que millori la moció sinó 
perquè entenem que genera major consens i, per tant, creiem que la 
funció final és posar-nos d’acord en les mocions i entenem que no passa 
res perquè no diguem en la moció que l’Església Catòlica  és la principal 
propietària immobiliària del país, no passa res perquè ho diguem, ja ho 
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dic jo aquí al Ple i ja està. És així, perquè no ens enganyem, estem 
parlant de la principal propietària d’immobles d’aquest país, cosa que 
no és Iniciativa. 
 
I en un altre sentit, d’aquests immobles estaria bé saber quants d’ells 
estan utilitzats per fins socials o utilitats socials i quants d’aquells són 
utilitzats per donar beneficis de qualsevol tipus a l’Església Catòlica. És 
d’això del que estem parlant, mentre no discutim de la utilitat social 
perquè no estem en condicions de fer-ho perquè la Llei no ens ho permet. 
Doncs, escolteu, no se’m cauen els anells, mentre els d’aquí davant 
tinguin una exempció per la utilització social del seu temple considero 
que els partits polítics, les associacions socials i els sindicats tenen el 
mateix dret a les exempcions fiscals que corresponguin. 
 
L’Ajuntament de Barcelona no ens ha volgut donar, no ens la va voler 
donar- sospitosament és curiós que un expedient sense resoldre, que 
per cert és delicte publicar-lo, acabi en mans al Grup Godó- però com 
que és d’Iniciativa i és el Grup Godo, tot s’acaba entenen, com que 
governa qui governa a l’Ajuntament de Barcelona resulta que apareix en 
la Vanguardia, però no passa res, nosaltres aquest IBI de cinc mil euros 
l’hem pagat, dona igual, si no l’haguéssim pagat, la nostra opinió seria 
la mateixa, és discutir sobre la utilitat social dels immobles. Són dos 
debats diferents, només ens estem centrant avui -perquè així ho 
proposa l’esmena del Partit Socialista que entenem que segurament 
ajudarà al debat- ens estén centrant avui en plantejar-nos si aquells 
immobles que té l’Església Catòlica que és la principal propietària 
d’aquest país tingui funció social. 
 
Una anècdota, al municipi d’aquí al costat les entitats del Banc Pastor, 
com que són llogades a l’Església Catòlica, no paguen IBI, si aquest és 
el tipus d’activitat social del que estem parlant, home!  em sembla que 
la hipocresia va per un altre costat, la hipocresia és quan un demana 
una exempció fiscal per desprès llogar un local o per tenir un pàrking i 
cobrar en rotació com passa en altres municipis que estem calculant. 
 
En definitiva, em sembla que la Moció, més que millorar-la l’esmena del 
PSC és centrar el debat, el debat queda centrat en això i esperem que es 
pugui posar sobre la taula, i probablement Cornellà no serà de les grans 
ciutats amb propietats de l’Església, però estic convençut que al conjunt 
de l’Àrea Metropolitana ens en portarem alguna sorpresa. 
 
Quan vulgueu parlar de les exempcions fiscals, de qui paga i qui no 
paga estem disposats a discutir-ho, la utilitat social i la transparència 
crec que es poden posar sobre la taula. 
 
 
 
 



 

 

 
 

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

 

 75

Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament ja per finalitzar dir que l’Església Catòlica figura en les 
enquestes del CIS com una de les organitzacions més valorades i 
estimades pels ciutadans, mentre que altres entitats que obtenen 
aquesta exempció, com els partits polítics i els sindicats, en concret els 
partits polítics, apareixen com el tercer gran problema en aquestes 
enquestes. S’hauria de preguntar al ciutadans si desitgen que els 
partits i el sindicats paguin l’IBI, no tenint cap dubte de que si els 
partits i els sindicats se sotmetessin -com fa l’Església- a la decisió dels 
ciutadans per a percebre diners procedent dels impostos, està clar que 
s’arruïnarien, per això mai ho faran. 
 
El tema de l’IBI crec que ja ha estat suficientment comentat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només recordar una cosa. Aquest tema va començar en un acord 
unànime a l’Ajuntament de Madrid presidit pel senyor Gallardón, un 
acord unànime que deia:” escolti,,miri vostè, totes aquelles exempcions 
que estan previstes en la llei, que l’Estat ho modifiqui, que sigui 
l’Ajuntament qui ho tingui que decidir i que, en tot cas, ja sigui 
l’Ajuntament qui ho farà. I si l’Estat no ho vol fer, doncs que l’Estat 
compensi a l’Ajuntament per aquesta pèrdua d’ingressos. Això és el que 
va aprovar l’Ajuntament de Madrid i crec que aquí, ni Obama ni no 
Obama, aquí ni estem extrema-esquerra ni tampoc d’extrema-dreta, 
tampoc jo vull desqualificar ningú. Aquí és on va començar aquesta 
reflexió, per posar les coses al seu lloc. 
 
Dos, igual que un té el deure i dret de dir  què pensa sobre aquelles 
coses que afecten al conjunt de la societat, la societat l’ha de reclamar 
obligacions. Que jo sàpiga, ningú es queda només al seu espai, parlem 
de totes les coses i em sembla molt bé, però a l’igual que volen exercir 
aquest dret tindran que entendre que algunes coses també han de 
canviar i per això es fa aquesta proposta. 
 
I a l’igual que entenen que hi han fundacions, partits, sindicats, entitats 
que fan una funció social, social, entenc que la religió també ho fa, no 
tinc cap problema, encara que no sigui creient. I també sé que l’Església 
fa una gran tasca social en aquesta ciutat. La gent que cada matí va 
aquí al costat i està treballant de forma voluntària per evitar pobresa a 
la nostra ciutat,tenen tot el meu suport i el meu respecte, però això és 
una cosa. Per això, fent aquesta modificació i una altra és quan tens 
propietats que utilitzes per altres  finalitats, i el mateix dret que un té 
per dir el que pensa tens l’obligació d’aportar també el que aporta 
qualsevol ciutadà. 
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Això és el que es planteja en funció d’un debat que es va produir 
inicialment en un Ajuntament que ningú pot qualificar d’extrema-
esquerra. 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“Atès que el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre de 2011 de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic. Les principals mesures en matèria tributària adoptades és 
l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) i és una de les 
“mesures temporals i progressives” del Govern actual l’Estat Central. 
 
Atès que l’article 62 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, parla de les exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que 
estaran exempts “Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en 
l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener 
de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques 
legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius 
acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en l’article 
16 de la Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la 
contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, 
oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot tipus, places 
d’aparcament i solars titularitat de l’Església Catòlica i també els de 
les confessions que tenen conveni amb l’Estat (la Federació d’entitats 
religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats Israelites i la 
Comissió Islàmica).   
 
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en 
igualtat de condicions que la resta de ciutadans. 
 
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la 
baixada d’ingressos, i la necessitat urgent per fer front a la despesa 
social per pal·liar les dificultats socioeconòmiques que avui pateixen 
moltes famílies, entre d’altres mesures per fer front a aquesta 
complexa situació, caldria fer les modificacions legislatives pertinents, 
que afectin al pagament de l’IBI dels béns immobles de titularitat de 
l’Església Catòlica entre d’altres confessions.  
 
Atesa la laïcitat com a una garantia d’un poder públic al servei de tota 
la ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets 
fonamentals i comuns per a tota la població i per tant amb tractament 
fiscal i de subvencions sense distincions a totes les entitats o 
associacions declarades d’interès públic. 
 
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels 
següents   
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ACORDS 
 
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats a què suprimeixi, per a 
l’exercici de 2013 de la Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’IBI 
(impost de béns rústics i urbans) a l’Església Catòlica i altres 
confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres 
d’ensenyament religiós, excepte per aquelles propietats destinades al 
culte i a entitats sense ànims de lucre amb finalitats socials. 
 
Segon.- Elaborar i publicar des dels Serveis Municipals un cens del 
nostre municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan 
censats i registrats a nom de l’Església Catòlica i d’altres confessions 
religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què 
disposen amb els criteris exposats a l’anterior apartat. 
 
Tercer.- Aplicar, si s’escau, les taxes derivades de la prestació dels 
serveis municipals als equipaments de titularitat de l’Església Catòlica 
i d’altres confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta 
de contribuents i entitats. 
 
Quart.- Instar al Govern de l’Estat que porti una proposta al Congrés 
per modificar la Llei d’Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i 
Fundacions i altres normes estats, autonòmiques i locals, per evitar 
injustificables exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església 
Catòlica i a d’altres confessions i entitats jurídiques.”  
  
 
 
VOTACIÓ  
 

Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-
PM, és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, 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, 
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Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
 
 
3.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, de petició de 
millora de les freqüències de trens a la Línia R4. 

Moció Grup d’ICV-EUiA-E,  
de petició millora freqüèn- 
cies trens Línia R4. 

MOCIÓ 
 
“Atès que la línia R4 de Rodalies de Catalunya és la principal via de 
transport públic ferroviari que uneix els municipis del Penedès i el 
Baix Llobregat entre ells i amb Barcelona i que diàriament és utilitzada 
per milers de persones i constitueix, per a totes elles un mitjà de 
transport obligat en la seva mobilitat. 
 
Atès que l’intercanviador de Cornellà és una peça bàsica de la xarxa de 
transport intermodal que podria millorar encara més la seva funció 
d’interconnexió amb una major freqüència de pas de la línia R4 de 
ferrocarrils. 
 
Atès que amb una millora de la freqüència de Rodalies per molts 
milers més de ciutadans/es del Baix Llobregat, el Transport Públic 
podria constituir també un mitjà realment alternatiu al vehicle privat, 
afavorint de manera decisiva a la mobilitat sostenible en el conjunt de 
la regió metropolitana de Barcelona. 
 
Atès que en aquesta perspectiva d’esdevenir un mitjà determinat de la 
mobilitat sostenible, els consistoris dels diferents municipis amb 
estació de la línia R4 aspirem a una millora significativa en termes de 
freqüència de combois i de reducció de temps de recorregut. 
 
Atès que actualment la freqüència de combois de la línia R4 té un 
problema gravíssim en l’actual configuració de les vies, ja que presenta 
un pas a nivell en superfície a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat. 
Aquest pas a nivell fa impossible la continuïtat de molts trens més 
enllà de l’Hospitalet de Llobregat, i l’increment consegüent de combois 
fins a les altres estacions amb parcs de vies (Molins de Rei, Martorell o 
Vilafranca).  
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Atès que sense suprimir aquest coll d’ampolla, no és plantejable un 
increment substancial de les freqüències de trens per la línia R4, un 
increment que és fonamental per la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que als Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any 2012 no es 
contempla cap partida pressupostària com a inversió per al 
soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. 
 
Per tot això, els grups ICV-EUiA de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposem al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar al Ministeri de Foment i al Departament de Territori 
i Sostenibilitat que realitzin les gestions, actuacions i inversions 
necessàries per a l’increment de freqüències dels trens de la línia R4. 
 
Segon.- Donar suport a totes les mesures que s’hagin de realitzar per 
tal d’incrementar la freqüència dels trens de la línia R4, entre elles 
l’actuació del soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a ADIF, RENFE, Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de 
Foment, a la Delegació del Govern a Catalunya, a la Presidència del 
Parlament de Catalunya, a l’Autoritat del Transport Metropolità, a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, als 
Consells Comarcals de l’Alt Penedès i del Baix Llobregat i als 
ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, 
Castellbisbal, Martorell, Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Lavern, la 
Granada del Penedès i Vilafranca del Penedès.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Per no allargar excessivament aquest Ple, com ja tots els ciutadans i 
ciutadanes saben, la línia R4 de rodalies -que ja sabeu- que connecta 
Barcelona, Baix Llobregat i Penedès, actualment té un coll d’ampolla a 
la ciutat de Sant Feliu i fa que molts trens que podrien passar per la 
nostra ciutat es quedin a l’Hospitalet, i molta gent que l’agafa a l’estació 
de Sants o Plaça de Catalunya que poden passar dos o tres trens que 
van cap a  l’Hospitalet, es pregunta el per què aquest tren no arriba fins 
a Cornellà. Doncs no arriben perquè hi ha unes dificultats ferroviàries 
des de fa molts anys que tenen a veure amb la  resolució del pas en 
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superfície per Sant Feliu, que probablement necessiten ja  d’un urgent 
plantejament.  
 
Atès que el Govern de l’Estat aquest any tampoc ha decidit escometre 
aquesta obra i que per tant l’escenari continua sent de dificultat i ens 
trobarem molts ciutadans i ciutadanes, no solament de Cornellà, sinó 
del conjunt de l’Àrea Metropolitana, especialment del Baix Llobregat, 
que paren a Cornellà per enllaçar amb altres mitjans, tindran una petita 
dificultat afegida a la seva mobilitat, i entenent que la mobilitat hauria 
de ser la prioritat, doncs demanem bàsicament al Govern de l’Estat i 
amb l’ajut -si és possible- de la Generalitat de Catalunya,  que intentin 
resoldre el problema de Sant Feliu per aconseguir tenir més freqüència 
de pas a Cornellà, que és el que ens interessa, Si ho aconseguíssim 
sense el soterrament de les vies de Sant Feliu, doncs també estaríem 
d’acord, avui per avui, ja que estem parlant de Cornellà, de la seva 
prioritat, de que algun d’aquests trens que avui moren a l’Hospitalet, 
arribessin una mica més a munt. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Nosaltres estem completament d’acord amb el tema del soterrament de 
les vies al municipi de Sant Feliu de Llobregat, ho hem manifestat als 
representants del nostre Grup en aquella ciutat, ho hem manifestat 
també en aquest Ple, a la Generalitat i al Congrés dels Diputats. 
Òbviament estem a favor d’aquest soterrament de vies, és un tema en el 
que crec que més d’un arribarà a l’edat de la jubilació i encara no ho 
haurem vist, per culpa d’uns i per culpa d’uns altres a l’Estat.  
 
Tot i això, el que no acabo d’entendre tampoc és quan el Grup 
d’Iniciativa fa referència a aquest coll d’ampolla, doncs aquest coll que 
tenim a rodalies no és per la situació de l’Hospitalet, sinó pels ramals 
que nosaltres tenim, ja que la xarxa de rodalies a Barcelona no és una 
malla -com és en el cas de Madrid- i això implica que quan aquí hi ha un 
problema d’un tren a l’estació de Cornellà, el tren de Mataró segurament 
va també amb retard o té els seus problemes. 
 
Per tant, el que tenim és un problema d’infraestructura i el que entenem 
és que el soterrament d’aquestes vies no pal·liarà el problema que tenim 
d’intentar encabir més trens, aquest no és el problema del coll 
d’ampolla, el que si és la millora. L’Estat ha de començar-se a mullar, ja 
se sap els problemes que tenen els trens, de que quan circulen pel túnel 
de Sants, passen seguits, un darrera de l’altra i funcionen pel sistema 
que són els propis conductors els qui paren i endeguen els trens segons 
com convingui. Sabem que s’està negociat per part de la Generalitat, 
que ADIF posi, si us plau, el sistema de senyalització automàtica, que 
permetria que els trens vagin regulats de forma automàtica i tinguéssim 
més trens que ens beneficarien a la nostra ciutat.  
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Per tant, és un tema que ha de venir, un tema que crec que amb aquesta 
Moció, tot i que surt reflectit, l’esperit és de, si us plau, posem més trens 
que és el que volem per la ciutadania de Cornellà. Per la qual cosa 
votarem  a favor, ja que volem més trens, volem més inversió a les 
catenàries, i volem  ja el traspàs de competències. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Entenem que certament hi ha un problema amb la freqüència de la línia 
R4 i que s’ha de buscar una solució per a que els usuaris afectats 
puguin gaudir de millors serveis, però malgrat això, hem de començar 
per reconèixer que, si bé és cert que la freqüència és escassa, per les 
causes estructurals que se citen en la Moció, això ve sent així des de 
sempre, des de fa molts any. Ara bé, s’hauria de demanar al Grup 
d’Iniciativa i als altres Grups que se sumen a aquesta reivindicació, que 
també ho facin quan governi el Partit Socialista, perquè la pregunta és: 
s’ha demanat abans?. I si no s’ha demanat abans, el següent que ens 
podríem preguntar, és el per què no s’ha fet.  
 
Tot i així, a dia d’avui, l’Estat té el pressupost que té, i s’ha de 
reconèixer des de la humilitat que si no es va poder soterrar la via al 
seu pas per Sant Feliu de Llobregat quan governava el Partit Socialista 
a Espanya, malgrat els brots verds, la xampions-ligue de l’economia, el 
sistema financer més sòlid del món, etc. etc, creiem que amb major 
dificultat es podrà fer ara que estem en una greu crisi econòmica, 
aquest cop si reconeguda per tots. Tenint tot això en compte, recolzarem 
la Moció. 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Presidència 
 
Bé, des del Grup Municipal Socialista recolzem  totalment aquesta 
Moció, perquè creiem indispensable viure el dia a dia de la nostra 
ciutadania i de la seva mobilitat, així com viure i facilitar el bon 
funcionament del transport públic. I més tenint en compte que -tal i com 
diu el company del Partit Popular- que l’Estat no farà inversions, doncs 
ja que té un pressupost totalment regressiu i tenint en compte les 
mancances que tenim en la situació actual de la línia R4 pel seu pas a 
Cornellà, volem demanar, tal i com demanen els acords, amb els que 
estem totalment d’acord amb el que ha presentat el Grup d’Iniciativa, 
que es realitzin les actuacions pertinents i les inversions necessàries per 
tal de millorar les freqüències d’aquesta línia R4. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Prenc la paraula bàsicament per agrair el suport de tots els Grups, ja 
que entenem que pot ser una proposta que, quan es pugui fer, serà una 
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millora, afegint que, solament perquè consti en Acta, “diners pels 
ferrocarrils en aquest Estat, hi han hagut i en continuen havent”. El 
problema és que malauradament es va fer una opció per a l’alta 
velocitat, -diguis Galícia, diguis Valladolid o Mèrida-, cadascun amb el 
seu nivell de responsabilitat,  però sembla ser que els que estem aquí no 
tenim aquesta responsabilitat, ja que cap de nosaltres era Ministre o 
Diputat al Congrés, quan van decidir un pressupost que optava, no per 
unes rodalies,  sinó per una alta velocitat, que té una utilització cent 
vegades més petita que la que té rodalies del nostre país i de la nostra 
ciutat. 
 
Per tant crec que és un bon acord, encara que no és nou -també ho he de 
dir- en tot cas, avui li hem donat aquesta forma, però nosaltres, en el 
mandat passat ja varem demanar en diferents espais una millora de 
diferents temes de transport públic a la ciutat, i un dels que plantejàvem 
era la situació i funcionament de RENFE i rodalies, que creiem que és, 
segurament, el gran dèficit del transport públic de la nostra ciutat. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament dues puntualitzacions, una referent al que deia la Portaveu 
socialista sobre que jo havia dit que no hi hauria partides 
pressupostàries per a això. Jo no faig els pressupostos per tant no puc 
saber si n’hi haurà o no en el futur, l’únic que he dit és que la situació 
econòmica és complicada i que ara hi haurà una major dificultat per fer 
el que quan en moments anteriors, que estàvem en aquella situació de 
brots verds, xampions-ligue de l’economia i demés, simplement és més 
difícil de fer-ho. 
 
Per altra banda, assenyalar que no sap si s’ha entès desprès de la 
crítica que ha fet, el sentit del vot del Partit Popular, ja que nosaltres ho 
fem pensant únicament en que realment existeix un problema, que hi ha 
ciutadans i ciutadanes que el pateixen, que tenen retards en els trens, 
que no hi ha la fluïdesa adequada, i per això recolzem això, perquè 
entenem que la ciutadania  ha de millorar la seva vida. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Presidència 
 
Simplement aclarir al company del Partit Popular que només he dit que 
vosaltres heu presentat els pressupostos més regressius de la història. 
Sembla mentida que no sàpiga el per què, podem parlar de retallades 
de salut, de temes de sanitat, de pagaments que han de fer els jubilats 
pels medicaments, de les taxes a pagar pels universitaris. Simplement 
deia això -i ho remarcava- a l’igual que ell ho remarca, doncs nosaltres 
ho podem tornar a dir, no?  
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, el debat està tancat, però dir només que aquesta és una antiga 
reivindicació que els que estem així, li hem fet a tots els Governs, siguin 
del color que siguin, sense cap mania. No és un tema de si avui en 
governa un i demà en governa un altre, és un tema que –
malauradament- continua i, per tant, nosaltres hem d’insistir. Això no 
vol dir que ara el que fa de dolent és el que està governant, això és fals 
tenim que fer aquesta demanda i defensar una cosa que considerem 
que és necessari i ho continuarem fent, governi qui governi, i espero que 
algun  dia doncs es pugui solucionar. Entenc perfectament que les 
actuals circumstàncies econòmiques són un greu problema, no solament 
per aquesta infraestructura, sinó per moltes més que afecten al conjunt 
de l’Àrea Metropolitana. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

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

 

 

 
4.- Moció del Grup Polític Municipal de CiU, sobre la millora en la 
contractació d’energia. 

Moció Grup CiU, sobre  
millora contractació energia. 
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MOCIÓ 
 
“El control de la despesa corrent ha de ser una prioritat que, amb 
caràcter general, han de tenir totes les administracions públiques. 
Aquesta premissa és, encara, més rellevant en un context de crisi 
econòmica en què els ingressos de les corporacions públiques minven 
de manera molt significativa. 
 
 
El consum d’energia és una de les recurrències més destacades del 
pressupost municipal. Els pressupostos aprovats per aquest Ple per al 
2012, en la partida 2279900, relativa al consum d’energia elèctrica en 
enllumenat públic suma 530.000 euros. 
 
A banda de les mesures contingudes en el nostre Pla d’Actuació per a 
l’Energia Sostenible de Cornellà de Llobregat, cal avançar amb més 
determinació en allò que fa referència a l’optimització de la 
contractació energètica. En aquest context, és rellevant la iniciativa 
impulsada per l’Associació Catalana de Municipis, a la qual no està 
adscrit aquest Ajuntament, de compra agregada d’energia elèctrica. 
 
El fet de dur a terme una contractació de forma centralitzada ha 
permès obtenir unes tarifes molt més econòmiques, independentment 
de la grandària i situació geogràfica dels municipis. Un 45,3 per cent 
dels municipis de tota Catalunya, gairebé la meitat de tot el territori, 
s’han estalviat durant l’any 2011 una part significativa en la seva 
factura de la llum. L’estalvi pot anar des d’uns milers d’euros de les 
poblacions més petites, fins als 450.000 euros d’estalvis que pot 
aconseguir una ciutat mitjana com Mataró. 
 
Cornellà de Llobregat s’hi podria incorporar després d’haver valorat els 
avantatges per al municipi d’aquest mecanisme. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Estudiar amb la màxima celeritat els possibles avantatges per a 
aquest Ajuntament d’adherir-se a la iniciativa de compra agregada 
d’energia elèctrica impulsada per l’Associació Catalana de Municipis i, 
si és el cas, acordar-la.” 
  
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Plantegem aquesta Moció, no solament perquè entenem  que la situació 
econòmica implica que, no només el Govern és qui ha d’intentar aportar 
solucions, sinó que nosaltres des de l’oposició tenim aquesta 
responsabilitat i des d’aquest esperit de col·laboració per intentar anar 
tots a una i intentar solucionar, en la mesura de les nostres 
possibilitats, la situació econòmica. Crec que aquest Grup Polític 
presenta aquesta Moció, i també la següent amb aquest esperit. 
 
Nosaltres el que defensem amb aquesta Moció i el que volem portar a 
estudi és el que fa referència a la compra agregada d’electricitat per 
part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, juntament amb una 
compra conjunta que té l’Associació Catalana de Municipis. Ja sabem 
que quan un va a comprar l’electricitat, si un va a negociar obtindrà un 
preu, però quan són moltes les persones  que hi ha darrera d’aquesta 
compra, el que s’aconsegueix és, a vegades, que amb aquest major 
poder de negociació s’aconsegueix unes possibles millors tarifes. En el 
nostre cas doncs, és un tema que portem treballant des de fa temps, fa 
cosa de tres plens, ja varem fer arribar la pertinent pregunta a l’Equip 
de govern, on el que fèiem era preguntar quina era la relació de tarifes 
que hi ha, quina era la relació de les consumides, en definitiva, el 
consum. Ens hem trobat que la resposta donada per l’Equip de govern 
era insuficient, ja que nosaltres teníem en ment intentar, a partir de les 
tarifes que té establertes l’ACM en aquest concurs que va fer al seu 
moment, juntament amb les que té actualment l’Ajuntament de Cornellà, 
intentar fer un càlcul aproximatiu de quant, si veritablement això 
significava un estalvi i si podíem arribar a quantificar-lo. La manca 
d’aquesta resposta ha fet que no puguem portar en aquesta Moció 
aquesta estimació, per tant, el que hem fet en aquesta Moció, per no 
demorar més això en el temps, el punt únic que porta és, estudiar, amb 
la màxima celeritat, els possibles avantatges que puguin tenir per a 
aquest Ajuntament aquesta iniciativa de compra agregada de 
l’electricitat. Molts municipis ja ho estan fent, i justament mirant el cas 
del Baix Llobregat, és la Comarca que més punts s’han adherit, en són 
1348 punts de subministrament signats, per tant, creiem que en  el 
nostre municipi s’ha d’estudiar i no ha de ser menys. 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo,  President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
En principi, nosaltres compartim l’esperit de la Moció i l’esmena que 
hem presentat és que estem d’acord amb la proposta d’estudiar la 
compra d’energia agregada. Nosaltres el que proposaríem seria suprimir 
el terme: “amb la màxima celeritat” però tenint en compte que nosaltres, 
ara mateix, gaudim d’un sistema tarifari, en virtut -com deia- d’un 
conveni amb la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Municipis, i que, òbviament, nosaltres estem disposats a 
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revisar si aquesta proposta que fa Convergència i Unió, porta millors 
resultats per la ciutat.   
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
Pregunta si retiraran la moció. 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 

 
Nosaltres també estem bastant d’acord amb l’esperit d’aquesta Moció, 
el que passa és que entenem que tot el que sigui estudiar és lo positiu, 
no és tenir moltes dades de quins avantatges podem treure, quines 
condicions precises té aquesta agregació, però entenem que, tot el que 
sigui estudiar-ho, és positiu. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Des del Grup Popular, entenem que avançar en l’optimització de 
recursos i la millora de la gestió pública, sempre és alguna cosa a tenir 
en compte i del que es tracta avui en dia és d’incorporar sistemes de 
millora en la gestió pública del nostre Ajuntament, en aquest cas 
concret, la contractació d’un servei tan essencial com és la corrent 
elèctrica. Ens sembla una bona idea i per això la recolzarem, perquè 
nosaltres recolzem les iniciatives que són coherents, vinguin d’on  
vinguin, sempre i quan repercuteixin en benefici de la ciutadania de 
Cornellà, i recolzarem aquesta Moció perquè entenem que sí es poden 
alliberar recursos de despeses corrents, com és el del consum d’energia, 
aquest estalvi es podrà destinar a economia productiva i molt 
especialment en aquests moments, a política social, que és un àrea que 
necessitaria un major pressupost per fer front a la gran quantitat de 
demanda que ens consta té en aquests moments de crisis. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Donar les gràcies  per la unanimitat que sembla que presenta la Moció i 
pel que fa a l’esmena, nosaltres l’acceptarem, però el que si que volem 
fer constar es que ja sabem que en el funcionament d’aquesta casa, 
quan treus això de “amb la màxima celeritat”, doncs a vegades, ens 
acabem adormint i el que es tracta és que en la situació actual això es 
faci el més ràpidament possible, així que si és creu que s’ha de treure 
aquesta frase, nosaltres ho acceptem, encara que no ho acabem de 
compartir. 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“El control de la despesa corrent ha de ser una prioritat que, amb 
caràcter general, han de tenir totes les administracions públiques. 



 

 

 
 

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

 

 87

Aquesta premissa és, encara, més rellevant en un context de crisi 
econòmica en què els ingressos de les corporacions públiques minven 
de manera molt significativa. 
 
 
El consum d’energia és una de les recurrències més destacades del 
pressupost municipal. Els pressupostos aprovats per aquest Ple per al 
2012, en la partida 2279900, relativa al consum d’energia elèctrica en 
enllumenat públic suma 530.000 euros. 
 
A banda de les mesures contingudes en el nostre Pla d’Actuació per a 
l’Energia Sostenible de Cornellà de Llobregat, cal avançar amb més 
determinació en allò que fa referència a l’optimització de la 
contractació energètica. En aquest context, és rellevant la iniciativa 
impulsada per l’Associació Catalana de Municipis, a la qual no està 
adscrit aquest Ajuntament, de compra agregada d’energia elèctrica. 
 
El fet de dur a terme una contractació de forma centralitzada ha 
permès obtenir unes tarifes molt més econòmiques, independentment 
de la grandària i situació geogràfica dels municipis. Un 45,3 per cent 
dels municipis de tota Catalunya, gairebé la meitat de tot el territori, 
s’han estalviat durant l’any 2011 una part significativa en la seva 
factura de la llum. L’estalvi pot anar des d’uns milers d’euros de les 
poblacions més petites, fins als 450.000 euros d’estalvis que pot 
aconseguir una ciutat mitjana com Mataró. 
 
Cornellà de Llobregat s’hi podria incorporar després d’haver valorat els 
avantatges per al municipi d’aquest mecanisme. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Estudiar els possibles avantatges per a aquest Ajuntament 
d’adherir-se a la iniciativa de compra agregada d’energia elèctrica 
impulsada per l’Associació Catalana de Municipis i, si és el cas, 
acordar-la.” 
  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

 

 

 
 
5.- Moció del Grup Polític Municipal de CiU, per a la implantació 
de publicitat als tiquets de la zona blava.  

Moció Grup CiU, implanta- 
ció publicitat als tiquets  
zona blava. 

MOCIÓ 
 
“Atès que la distribució de l’estacionament de zona blava ve 
determinada, entre altres motius, per regular l’estacionament i facilitar 
l’accés dels ciutadans amb vehicle propi a les zones i carrers 
comercials de la ciutat. 
 
Atès que els tiquets que e dispensen en la zona blava actualment no hi 
ha publicitat de cap tipus. 
 
Donat que des de promoció econòmica es fan i es projecten campanyes 
publicitàries per promocionar el comerç de barri i de ciutat. 
 
Atès que la publicitat en els tiquets de zona blava es pot fer de forma 
selectiva (per barris o en moments puntuals) o general per tota la 
ciutat. 
 
Atès que altres municipis ja fa temps que han posat publicitat en els 
tiquets de la zona blava. 
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Atès que la inserció de publicitat als tiquets de zona blava possibilita 
un ampli ventall d’accions promocionals (descomptes botigues i 
mercats del barri, promoció d’espectables o cinemes de la ciutat) i fins 
i tot campanyes institucionals amb un cost acceptable. 
 
Donat que es poden arribar a derivar ingressos de la mesura que 
poden revertir en la ciutadania de Cornellà. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Realitzar les gestions pertinents per possibilitar la 
implantació d’anuncis publicitaris en els tiquets dispensats als 
usuaris de la zona blava de la nostra ciutat. 
 
Segon.- La implicació tant per part de Promoció Econòmica com de 
Cultura per posar en coneixement dels possibles anunciants la 
disponibilitat d’aquest servei. 
 
Tercer.- El compromís del gestor de no inserir en els tiquets de zona 
blava cap tipus de publicitat que pugui ofendre la sensibilitat de les 
persones o de caire polític.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquesta moció l’objectiu que persegueix és pràcticament el mateix que 
l’anterior, estem en una situació on no sobren els recursos i crec que 
qualsevol iniciativa que pugui venir és bona.  
 
Aquest és un tema que –com ja sabeu- cada vegada hi han més 
parquímetres arreu de la ciutat i nosaltres pensem així com han fet en 
algun que altre municipi en la possibilitat d’inserir publicitat en aquests.  
 
Una qüestió, no només per a que altres tercers es puguin adherir sinó  
sobre tot pel propi municipi, des del Consorci, el Compra “Cornellà a 
casa” o el que sigui de nivell municipal que pugui intentar revitalitzar el 
nostre comerç o qualsevol ciutadà que s’hi vulgui adherir amb publicitat 
de cara del comerç. Creiem que pot ser una bona iniciativa. Sabem el 
que això implica i sabem que això està donat amb concessió a un tercer, 
per tant, no es pot exigir, no es pot obligar, però si que, al menys, tenir 
en compte aquesta possible proposta. 
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Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
En el cas d’aquesta moció, també una mica en la línea de l’anterior, tot 
el que sigui millorar pels usuaris el cost de la zona blava o per al 
municipi millorar, per exemple, fomentar el comerç i millorar la gestió de 
tot plegat, és estudiar-ho i creiem que va en una línea en la que estem 
d’acord. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres, bàsicament igual. Únicament dir que ens sembla una idea 
que si es porta a terme, pot ser un punt per afavorir al petit comerç, que 
avui en dia està en veritables problemes en la nostra ciutat, tot aquest 
tipus d’iniciatives benvingudes siguin, i si es porten a terme i surten els 
efectes desitjats, molt millor. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
El Grup Socialista votaria a favor dintre de -com molt bé ha dit en Jordi- 
és una cosa que depèn de la concessionària i faríem tot el possible per 
la nostra part perquè això es pugui fer. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
  
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
6.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
  
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Em pogut veure el programa de la Festa Major i el que hem vist és que 
apareix un esdeveniment el diumenge a les 6 de la tarda, que fa 
referència a la retransmissió del partit de la selecció espanyola en el 
Parc Esportiu Llobregat. El que ens agradaria preguntar és si aquest 
tipus d’esdeveniments -que em sembla que organitza un privat i en 
aquest cas la Cadena SER- si serà un esdeveniment únic, si hi hauran 
més vegades que això es farà en el Parc Esportiu, si ho portarà un 
privat, si en d’altres partits ho portarà algun altre i sobretot també saber 
si aquest privat està exempt de pagar les pertinents tarifes que ha 
d’haver-hi del Parc Esportiu Llobregat per tal de la celebració del partit 
de la selecció espanyola. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé. Ja es contestarà. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, ha presentat una pregunta per escrit, 
la qual ja ha estat contestada i que diu el següent: 
 
“Segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la 
Generalitat de Catalunya ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sand 
Corporation”, de forma unilateral, un total de 800 hectàrees del delta 
del Llobregat, entre Viladecans i Cornellà de Llobregat per instal.lar un 
complex d’oci vinculat a la industria del joc conegut com “Eurovegas”. 
 
Aquest fet ha provocat un conjunt de reaccions publiques de les 
principals entitats de la comarca del Baix Llobregat com UGT, CCOO, 
el Centre d’Estudis Comarcal i la Unió de Pagesos per reclamant 
respecte pels drets socials i el territori al Baix Llobregat. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament 
pregunta al Govern de l’Ajuntament de Cornellà: 
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1. Quina opinió li mereix al Govern de l’Ajuntament de Cornellà que 

la Generalitat planifiqui el desenvolupament econòmic i territorial 
sense tenir en compte les competències i criteris municipals? 
S’han posat en contacte amb l’Alcalde o algun altre membre del 
govern, representants de la Generalitat per explicar en què 
consisteix l’oferta feta a “Las Vegas Sand Corporation”? 

 
2. Quina és l’opinió del Govern de l’Ajuntament de Cornellà envers el 

projecte? l’Ajuntament acceptaria que la implantació d’Eurovegas 
comportés l’exempció de l’IBI, IAE, i de la resta d’impostos i taxes 
locals a “Las Vegas Sand Corporation” així com la modificació de 
legislacions laborals i de consum?.” 

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
S’ha presentat una pregunta per escrit del Grup Municipal del PP, la 
qual ja s’ha contestat i que diu el següent: 
 
Per part del Portaveu 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 va “publicar” que atenen a les prioritats del 
Departament d’Ensenyament les escoles públiques de Cornellà 
treballarien en consolidar l’ús de la llengua catalana com a llengua 
d’aprenentatge. 
 
El Tribunal Suprem ha dictat vàries sentències en les quals reconeix el 
dret als pares a què la llengua castellana sigui llengua vehicular de 
manera 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 altre part recordem l’obligació d’incloure la casella d’ensenyament 
en castellà en els impresos d’inscripció als col·legis. 
 
En base a això, aquest Grup Municipal va presentar una Pregunta 
amb número de registre d’entrada 8.065, a la que la senyora Rocío 
García, Regidora d’Educació, el passat 27 de març ens donava la 
següent resposta: “Aquest Govern Municipal s’empara en l’article 11 
de la LEC (Llei d’Educació de Catalunya). El català, com a llengua 
pròpia de Catalunya, és la llengua normalment utilitzada com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu” i que des del 
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Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà informen a les 
famílies dels seus drets i obligacions. 
 
El Tribunal Constitucional en sentència 31/2010, de 28 de juny, va 
estimar parcialment un recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya anul·lant el caràcter preferent del català 
sobre el castellà, matitzant el següent: “Tota llengua oficial és, per 
tant, també allà on comparteix aqueixa qualitat amb altra llengua 
espanyola, llengua d’ús normal per i davant el poder públic. També, en 
conseqüència, ho es el castellà per i davant les Administracions 
públiques catalanes, que (...) no poden tenir preferència per cap de les 
dues llengües oficials” (STC 31/2010, P. 473). 
 
“El català ha de ser, per tant, llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyança, però no la única que presenti tal condició, predicable en 
igual títol del castellà com a llengua oficial en Catalunya (...) el castellà 
no pot deixar de ser també llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyança” (STC 31/2010, P. 475). 
 
Per tot l’exposat: 
 
1.- Com és possible que aquest Govern Municipal es jacti en donar 

informació completa (drets i deures) a les famílies en matèria 
educativa, quan s’oblida de les sentències que emanen dels 
Tribunals al respecte? 

 
2.- No creu que l’esment de l’art.11 de la LEC és suficient i que hauria 

d’informar-se també de la interpretació que ha fet el Tribunal 
Constitucional sobre el règim lingüístic en els centres públics i 
concertats de Catalunya que obliga a l’administració educativa 
catalana a fer del castellà i del català llengües vehiculars 
d’ensenyança? 

 
3.- Es declara, per tant, aquest Govern Municipal insumís al 

compliment de les sentencies judicials? 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres tenim una altra pregunta i és en base a la moció que em 
presentat i que s’ha debatut.  
 
Voldríem que se’ns facilités les trucades dels veïns que han efectuat a la 
Guàrdia Urbana durant els últims tres anys per les queixes en els parcs 
de Rosa Sensat i Josep Cuxart.  
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Prego  que les transcripcions a l’Acta de les meves intervencions, si pot 
ser, es facin en l’idioma que les formulo. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, alguna cosa més?, doncs aixequem la sessió. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i quaranta-cinc minuts, de 
la qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


