
 
 

 
 

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

 

1 
 

ACTA PLE NÚM. 8/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE JUNY 
DE  2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE JUNY DE 2012  
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia  
vint-i-vuit de juny 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. 7/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 31 de maig d’enguany. 

Aprovació de l’acta 7/12. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
PROPOSTES D’ESMENES 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Només una petita esmena a la intervenció que vaig fer, a la pàgina 45, 
en relació a la Declaració de Rio. 
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Volia dir que tenim un món finit i a l’acta consta com “infinit”, i 
evidentment la expressió era “finit”. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
 
ESMENES APROVADES 
 
A la pàgina 45 segon paràgraf ha de dir: 
 
“... i ser conscients de què el món és finit ...” 
 
 
 
2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
2.1. Decret núm. 3354/12 de data 31 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. 
 
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. 
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat, 
en data 26 d’abril de 2012, l’acord de concessió d’ajuts econòmics, en 
el marc de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de 
recursos de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació; i, en concret, a  25 sol·licituds ateses i 6 desestimades (1 
per no complir objectius del catàleg i 5 per manca de disponibilitat 
econòmica) presentades per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que les activitats s’han d’executar en el període comprés entre el 
1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, a excepció de les 
plurianuals; i que la data límit de presentació de les corresponents 
justificacions és fins el 31 de març de 2013. 
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Atès que l’Ajuntament ha de presentar davant l’esmentat organisme la 
documentació requerida d’acceptació dels ajuts i, posteriorment, de 
justificació de despeses, en els models normalitzats, d’acord amb les 
condicions generals i/o específiques dels ajuts concedits. 
 
Atès el que preveu l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Comú, en concordança amb l’article 55 d) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació 
aplicable. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/2011, de data 14 de juny, 
que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
data 23 de juny de 2011. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats del contingut de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 26 d’abril de 
2012, pel qual es resolt  la convocatòria d’ajuts per la concertació de 
recursos de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació any 2012. 
 
Segon.- Acceptar els ajuts atorgats a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per la realització de les activitats que a continuació es 
relacionen, per un import total de 291.461,49 euros, que s’hauran 
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de 
desembre de 2012 i presentar la seva justificació fins el 31 de març de 
2013, segons detall següent: 
 
Àrea de Polítiques de Ciutadania 
 
Departament d’Educació: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Funcionament i activitats 
Escola Municipal de Música 29.278,88 € 12/Y/85467 

 
29.278,88 € 

 
 
Departament de Cultura: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Programa de suport a la 
difusió de les arts plàstiques 
i visuals contemporànies. 

27.000,00 € 12/Y/84263 

 
 
 
 
 
 

Programa de suport a la 
difusió de les arts escèniques 
(música, dansa i teatre) 
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"Concèntrica. Mirades fora 
d'òrbitra" 

 
 
 
 

43.000,00 € 

Festival Internacional de 
Pallassos -Memorial Charlie 
Rivel- 16.000,00 € 12/Y/83621 

 
 
Departament de Polítiques de família: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
"Escola Oberta 2012" 3.091,53 € 12/Y/85468 3.091,53 € 

 
 
Departament de Patrimoni Cultural: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Tractament d'elements 
patrimonials per millorar 
l'acc. Intel.lectual del públic 9.800,00 € 12/Y/82948 

 
 

9.800,00 € 

 
 
Departament de Polítiques d’Igualtat: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Impuls polítiques d'igualtat 
de gènere 

 
 
 
 
 
 
 

22.288,07 € 

 
 
 
 
 
 
 

12/Y/83145 

 
 
 
 
 
 
 

22.288,07 € 

Lluita contra la violència 
masclista 
Participació sociopolítica de 
les dones 
Coeducació, formació i 
cultura 

 
 
Àrea de Polítiques de Benestar Social 
 
Departament d’Acció Social: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Projectes en l’àmbit de la 
inclusió i cohesió social 2012 12.372,80 € 12/Y/84557 

 
12.372,80 € 

 
Departament de Salut Pública i Consum 
 
Salut Pública: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Programa de seguretat 
alimentària 2012 17.648,00 € 12/Y/82418 

 
 
 
 
 

36.942,00 € 

Promoció de la salut 11.294,00 € 12/Y/82417 
Animals de companyia 
(gossos i gats) 1.000,00 € 12/Y/82419 
Sanitat ambiental 2012 7.000,00 € 12/Y/82416 
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Consum: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Suport als serveis 
municipals de consum 10.056,00 € 12/Y/80783 

 
10.056,00 € 

 
 
Departament de Polítiques d’Ocupació: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
"Activa't" 29.880,00 € 12/Y/82867  

 
49.800,00 € 

Servei d'assessorament 
formatiu integral 19.920,00 € 12/Y/82866 

 
 
 
Àrea d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat 
 
Departament de Joventut: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Desenvolupament del Pla 
Local de Joventut de Cornellà 10.965,00 € 12/Y/84757 

 
 
 
 

15.715,00 € 

Reforçar la tasca informativa 
i de participació dels PIDCES 
als instituts 4.750,00 € 12/Y/84758 

 
 
Departament de solidaritat: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Desenvolupament del Pla de 
Sensibilització de Solidaritat 
per la Cooperació de 
Cornellà 18.000,00 € 12/Y/83036 

 
 
 

18.000,00 € 

 
 
 

ÀREA D’ESPORTS 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Cursa Can Mercader 2012 

4.428,00 € 12/Y/81474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa de la Bici 2012 
Caminada Almeda  
Montserrat 2012 
Activitats per la inclusió i 
educació econòmica/social 6.250,00 € 12/Y/81473 
Xerrades sobre valors, 
família i esport i "Formació 
dinamitzadors civisme" 

3.023,00 € 12/Y/81472 
Cornellà pel civisme, i espai 
esportiu pati Areny joves 
Riera 
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Cornellà ciutat de l'esport 
salut (dinamitzacions parc + 
natació saludable millars) 

5.640,00 € 12/Y/81471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.917,00 € 

Fica't a l'aigua + integració 
discapacitats a través de 
jornades de sensibilització 
Activitats lúdiques i 
competitives als espais de la 
ciutat. 
Pafes prescripció grup 
supervisat 
Cicle passejades DIBA GG 
2012 
Festa de l'esport a Cornellà 
2012 1.476,00 € 12/Y/81470 
Esport local: millora de 
material esportiu 2.100,00 € 12/Y/80688 

 
 
 
Àrea de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Departament de Medi Ambient: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Implantació del sistema de 
recollida d'olis de fregir usat 
a centres educatius 2.700,00 € 12/Y/83424 

 
 

2.700,00 € 

 
 
 
Àrea de Presidència 
 
Departament de Polítiques d’Integració: 
 
PROJECTES – 2012 AJUTS CONCEDITS CODI TOTAL 
Sessions de Benvinguda, 
Cursos de Recepció i Acollida 
i "Cornellà pel civisme 2012" 15.500,21 € 12/Y/84010 

 
 

15.500,21 € 

 
 
Tercer.- Presentar davant de la Diputació de Barcelona la 
documentació requerida en les condicions generals i específiques dels 
acords  de la convocatòria i de la concessió d’ajuts, així com els models 
normalitzats aprovats per a la justificació del fons de prestació. 
 
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 als departaments Gestors, 
als efectes adients.” 
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2.2. Decret núm. 3381/12 de data 1 de juny. 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 21 de juny 
d’enguany, posteriorment rectificat per nous acords de Ple de 28 de 
juliol de 2011, 26 d’octubre de 2011, 26 de gener de 2012 i 31 de maig 
de 2012, 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 ha motivat que mitjançant 
acord plenari adoptat per aquest Ajuntament en el dia d’ahir, es 
modifiqui la retribució establerta per a aquest lloc de treball, reduint-
lo a 41.000,00 € bruts anuals. 
 
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix 
l’article 22.2.2. del ROM 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb 
efectes del dia d’avui, a la senyora Lorena Herrero Hernández, per 
ocupar el lloc de treball de Cap de Premsa, amb una retribució anual 
bruta de 41.000 €. 
 
Segon.- Establir per l’esmentat lloc de treball la dedicació i descripció 
que consta en la part dispositiva de l'acord plenari de 21 de juny de 
2011, pel qual es va aprovar la relació de llocs de treball del personal 
eventual d'aquesta Corporació, posteriorment rectificat per nous 
acords de Ple de 28 de juliol de 2011, 26 d’octubre de 2011, 26 de 
gener de 2012 i 31 de maig de 2012. 
 
Tercer.- Notificar aquest Decret a la interessada, així com al 
Departament de Recursos Humans d'aquest Ajuntament, pels seu 
coneixement i efectes. 
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Quart.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler 
d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que estableix l'article 
104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
els termes exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal 
al servei de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en 
la propera sessió ordinària que es convoqui, en compliment del que es 
preveu a l’article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.” 
 
 
 
2.3. Decret núm. 3823/12 de data 18 de juny. 
 
“Vista la necessitat d’haver de cobrir els permisos d’estiu del personal 
Subaltern de la Biblioteca Central, als efectes de garantir el bon 
funcionament del servei, 
 
Atès que les persones a ser substituïdes són funcionaris/àries de 
carrera d’aquest Ajuntament, es proposa designar un/a funcionai/ària 
interí/na per cobrir els permisos d’estiu, 
 
Atès que de la llista d’ordre de preferència convocada el dia 13 de març 
de 2007, per poder cobrir aquelles absències o vacants de Subaltern/a 
dins de la plantilla de personal funcionari i/o laboral, no hi ha cap 
candidat/a que hagi acceptat l’oferta de treball, 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentat servei 
de consergeria per poder garantir el funcionament del servei, es fa 
necessari recórrer les persones que han treballat amb anterioritat en 
qualitat de Subalterns, 
 
Atès que la Sra. M. Teresa Talens Serra ha prestat els seus serveis 
com a Conserge de la Biblioteca Central, a plena satisfacció d’aquesta 
Organització, i reuneix el perfil i condicions laborals per poder atendre 
amb diligència aquesta incidència, 
 
Atès que la senyora M. Teresa Talens Serra ha manifestat la seva 
disponibilitat i acceptació a la proposta de contractació que si li ha 
realitzat, 
 
Vist l’informe emès pel Director de Patrimoni Cultural, referent a la 
necessitat de cobrir aquests serveis. 
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Atès que existeix consignació suficient a les partides 
0780920C11200800, 0780920C11210000, 0780920C11210100, i 
0780920C11500000, i 0780920C11600000, 
 
Atès que aquest nomenament compleix amb el que s’estableix al Reial 
Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, atès que d’acord amb l’article 3.2 es pot contractar 
personal interí quan es tracti d’una necessitat urgent i inajornable en 
un sector prioritari,  
 
Atès l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 
de febrer de 2012, pel qual es determinen els llocs de treball que 
afecten a la prestació de serveis públics essencials,  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per cobrir un lloc de treball de 
Subaltern/a a temps parcial al Departament de Patrimoni Cultural. 
 
Segon.- Nomenar funcionària interina la senyora M. Teresa Talens 
Serra, en qualitat de Subalterna, enquadrada en l’Escala 
d’Administració General, classificat en el grup S/T, durant el període 
del 1 al 14 d’agost de 2012, ambdós inclosos, i mentre romangui en 
aquesta situació administrativa o es pugui revocar la designació per 
qualsevol altre supòsit recollit en l'article 7è del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, o per incompliment 
sobrevingut dels requisits essencials pel seu nomenament establerts a 
l’article 71è del mateix Reglament i específicament el que fa referència 
a la inhabilitació per sentència ferma a l’exercici de les funciones 
públiques. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada funcionària interina al lloc de treball 
de Subaltern/a, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord 
al criteri establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de 
gener de 2007 que regula el prorrateig de la paga d’octubre amb 
efectes del dia d’inici del contracte/nomenament i fins a la finalització 
del mateix. 
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Cinquè.- Comunicar la present resolució a l’interessada, al seu Cap, a 
la Junta de Personal i al Departament de Personal als efectes adients.  
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
 
2.4. Decret núm. 3824/12 de data 18 de juny. 
 
“Vista la necessitat d’haver de cobrir els permisos d’estiu del personal 
Subaltern de la Biblioteca Marta Mata, als efectes de garantir el bon 
funcionament del servei, 
 
Atès que les persones a ser substituïdes són funcionaris/àries de 
carrera d’aquest Ajuntament, es proposa designar un/a 
funcionari/ària interí/na per cobrir els permisos d’estiu, 
 
Atès que de la llista d’ordre de preferència convocada el dia 13 de març 
de 2007, per poder cobrir aquelles absències o vacants de Subaltern/a 
dins de la plantilla de personal funcionari i/o laboral, no hi ha cap 
candidat/a que hagi acceptat la oferta de treball, 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentat servei 
de consergeria per poder garantir el funcionament del servei, es fa 
necessari recórrer les persones que han treballat amb anterioritat en 
qualitat de Subalterns, 
 
Atès que la Sra. Sílvia Aladrén Expósito ha prestat els seus serveis 
com a Conserge de la Biblioteca Marta Mata, a plena satisfacció 
d’aquesta Organització, i reuneix el perfil i condicions laborals per 
poder atendre amb diligència aquesta incidència, 
 
Atès que la senyora Sílvia Aladrén Expósito ha manifestat la seva 
disponibilitat i acceptació a la proposta de contractació que si li ha 
realitzat, 
 
Vist l’informe emès pel Director de Patrimoni Cultural, referent a la 
necessitat de cobrir aquests serveis. 
 
Atès que existeix consignació suficient a les partides 
0780920C11200800, 0780920C11210000, 0780920C11210100, i 
0780920C11500000, i 0780920C11600000, 
 
Atès que aquest nomenament compleix amb el que s’estableix al Reial 
Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
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dèficit públic, atès que d’acord amb l’article 3.2 es pot contractar 
personal interí quan es tracti d’una necessitat urgent i inajornable en 
un sector prioritari,  
 
Atès l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 
de febrer de 2012, pel qual es determinen els llocs de treball que 
afecten a la prestació de serveis públics essencials,  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per cobrir un lloc de treball de 
Subaltern/a a temps parcial al Departament de Patrimoni Cultural. 
 
Segon.- Nomenar funcionària interina la senyora Silvia Aladrén 
Exposito, en qualitat de Subalterna, enquadrada en l’Escala 
d’Administració General, classificat en el grup S/T, durant el període 
del 1 al 26 d’agost de 2012, ambdós inclosos, i mentre romangui en 
aquesta situació administrativa o es pugui revocar la designació per 
qualsevol altre supòsit recollit en l'article 7è del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, o per incompliment 
sobrevingut dels requisits essencials pel seu nomenament establerts a 
l’article 71è del mateix Reglament i específicament el que fa referència 
a la inhabilitació per sentència ferma a l’exercici de les funciones 
públiques. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada funcionària interina al lloc de treball 
de Subaltern/a, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes 
Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord 
al criteri establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de 
gener de 2007 que regula el prorrateig de la paga d’octubre amb 
efectes del dia d’inici del contracte/nomenament i fins a la finalització 
del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a l’interessada, al seu Cap, a 
la Junta de Personal i al Departament de Personal als efectes adients.  
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El decret 2.1. fa referència a la convocatòria que fa la Diputació de 
Barcelona dels diferents programes i projectes socials relacionats amb 
les diferents àrees de Serveis a la Persona, una ajuda, un suport 
econòmic entorn als 291.000,- euros. 
 
El decret 2.2. és conseqüència de la modificació que vam fer en 
l’anterior Ple de la plaça de personal eventual d’aquest Ajuntament, en 
temes de comunicació, i nomenar a la senyora Lorena Herrero 
Hernández, com a Cap de Premsa. 
 
Els decrets 2.3. i 2.4. són contractacions temporals de personal. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU  
 
Només remarcar, tal i com hem dit en altres plens, tot el tema que 
respecta a la contractació per via d’urgència, demanar de nou que s’obri 
el llistat d’ordre per a la gent que pugui optar a aquestes places. Ho han 
fet molt bé en el tema dels educadors infantils, em sembla que ha anat 
prou bé. Ens agradaria també que, si ho poden fer per a altres 
categories com aquí la de subaltern, doncs estaria bé. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
Aquesta llista és del 2007, i és cert que s’està preparant la nova llista 
que passarà en dues setmanes per la Junta de Govern, però dir una 
cosa perquè quedi clar, i és que aquestes dues contractacions són 
substitucions, una de l’1 al 14 d’agost i l’altra de l’1 al 26 d’agost. 
 
De tota la gent que hi havia en la llista del dia 13 de març del 2007, em 
sembla que ningú ha volgut agafar aquesta feina. Per tant, com per 
raons d’urgència s’han de cobrir perquè són temes de biblioteques i de 
centres cívics, s’ha demanat a les persones que ho van fer l’any passat, 
que facin aquesta feina perquè són conegudes i hi ha informes 
favorables d’elles. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 
 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
3.1. Decret núm. 3344 /12 de data 31 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 8157/2011, de 18 de novembre, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de 
Benestar Social de data 10 de maig últim, i a petició de l’Entitat 
Prevenció, Assistència i Seguiment, SL (PAS SL) es sol·licita la 
integració d’aquesta Entitat en la composició del 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 8157/2011, de 18 de 
novembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
• Nomenar en representació de l’esmentada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les persones següents: 
 

� Titular: Senyora Begoña de Irala Indart 
� Suplent Primer: Senyora Ana Alias Rubio 
� Suplent Segona: Senyora Pilar Ripoll Balagué 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, així 
com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
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3.2. Decret núm. 3345/12 de data 31 de març. 
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre, 1205/2012, de 7 de 
març i 1298/2012, de 9 de març, i com a conseqüència de la nova 
organització derivada de la Corporació sorgida de les Eleccions 
Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, aquesta 
Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de 
Benestar Social de data 10 de maig últim, i a petició de l’Entitat 
Prevenció, Assistència i Seguiment, SL (PAS SL) 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 5511/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
• Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplents, de l’Entitat Prevenció, Assistència i Seguiment, SL (PAS 
SL) 

  
• Nomenar en representació de l’esmentada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les persones següents: 
 

� Titular: Senyora Ana Alias Rubio 
� Suplent Primer: Senyora Pilar Ripoll Balagué 
� Suplent Segona: Senyora Avelina Marrero. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
 



16 
 

 
 
3.3 Decret núm. 3452/12 de data 5 de juny. 
 
“Mitjançant Decret número 7672/2011, de 3 de novembre, 
posteriorment modificat per Decret 2549/2012, de 27 d’abril, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Secretaria d’Organització del Partit 
dels Socialistes de Catalunya a Cornellà de Llobregat de data 25 de 
maig, es sol·licita la modificació de la composició del Ple de l’esmentat 
Consell, amb la substitució dels representants, titular i suplents, per 
part dels Grups Polítics Municipals. 
 
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’esmentat Grup Polític Municipal, en el Ple d’aquest 
Consell. 

 
• Nomenar en representació del citat Grup Polític Municipal en el Ple 

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

 
� Titular: Senyor Gerard Jiménez Viñas 
� Suplent Primera: Senyora Núria Castillo Conca 

 
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.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El decret 3.1. fa referència a la incorporació, igual que el 3.2, de la gent 
que està en el PAS que és l’entitat de Prevenció, Assistència i Seguiment 
Social. 
 
El decret 3.3. és un canvi en el Consell Municipal de l’Esport de 
representants del Partit Socialista.  
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
4.- Aprovar la pròrroga del contracte d’ “Obres de conservació, 
reparació, millora, renovació i senyalització de les 
infraestructures urbanes de la ciutat”. 

Aprovar pròrroga Con- 
tracte Obres conservació, 
reparació, millora, reno- 
vació i senyalització in- 
fraestructures urbanes. 

 
DICTAMEN 
 
“Vist l’informe de la Directora de Manteniment i Serveis relatiu a la 
pròrroga del contracte d‘Obres de conservació, reparació, millora, 
renovació i senyalització de les infraestructures urbanes de la ciutat 
de Cornellà de Llobregat concertat amb Cooperativa de Construcciones 
Baix Llobregat, S.C.C.L., segons Acord del Ple de l’Ajuntament de data 
25 de març 2010. 
 
Vista la clàusula del Plec de Condicions del contracte que preveu la 
possibilitat de prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per Cooperativa de Construcciones Baix 
Llobregat, S.C.C.L., mitjançant el qual accepta la pròrroga de 
l’esmentat contracte. 
 
El Ponent de la Comissió d’Economia i Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Prorrogar el contracte d’Obres de conservació, reparació, 
millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes de la 
ciutat de Cornellà de Llobregat, adjudicat provisionalment per Acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 25 de març 2010 i definitivament el 14 
d’abril de 2010, pel període comprès entre el 1 de gener de 2.013 i el 
31 de desembre de 2013 per un pressupost de 762.711,87.- euros 
(sense IVA), mes 137.288,13.- euros (18% IVA), per un preu total 
màxim de 900.000,00.- euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tramitació anticipada, amb 
aplicació als exercicis i pels imports següents  
 
Exercici Partida Pressupostària Import (IVA inclòs) 
 
2013 0113 459A0 6190000 900.000,00-euros 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i 
sotmetre l’eficàcia de l’adjudicació d’aquest contracte a la condició 
suspensiva de crèdit adequat i suficient per l’exercici 2.013 en el que 
normalment hi ha crèdit. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 38.135,59.- 
euros, de conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual 
haurà d’ingressar el contractista en el termini de 15 dies següents, a 
comptar de la recepció del present acord. De no acomplir-se aquest 
requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de 
conformitat al que disposa l’article 140 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest 
contracte al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos següents a 
la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, a la 
Intervenció Municipal i a l’empresa adjudicatària.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 



 
 

 
 

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

 

19 
 

 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Aquest contracte era per a dos anys, més dos de pròrroga. Aquesta 
pròrroga que fem ara és l’última, és el segon any, des de l’1 de gener 
del 2013 fins al 31 de desembre de 2013. L’ha demanat l’empresa que 
està fent els treballs ara mateix, l’Ajuntament l’ha acceptat i, per tant, 
es prorroga automàticament aquest contracte tal i com quedava clar en 
els plecs de condicions que vam aprovar en el seu moment. 
 
El preu d’aquest contracte no varia, és exactament igual, 900.000,-euros 
anuals. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
5.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2012, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria, i baixes per anul·lació de despeses. 
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Aprovar expedient modifi- 
cació crèdits 20/2012. 

DICTAMEN 
 
“Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de 
Biblioteques, per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria, amb motiu de l’adquisició de fons documentals per a la 
Xarxa de Biblioteques municipals, per import de 10.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, 
motivada per la necessitat de posar oposició a la sol·licitud d’una 
marca comunitària, per import de 552,57 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Cultura, sol·licitant modificació de 
crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
motivada per atendre l’ampliació del contracte de muntatge de 
tarimes, per import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdit del Departament d’Acció 
Comunitària per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, motivada per l’augment de les despeses 
derivades de les activitats del Pla de l’Entorn, per import de 500,00 
euros. 
 
Vista la necessitat d’ampliar l’aportació anual al Consorci de Promoció 
i Dinamització del Comerç, per import de 30.000 euros. 
 
Vista la Proposta d’Acord de data 30 de maig d’enguany, de la 
Comunitat de Municipis de la Plana del Galet, proposant a l’Alcalde-
President de l’Ajuntament l’aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits número 1/2012, per suplement de crèdits a càrrec del 
romanent de tresoreria, per un import de 40.449,40 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de la Guardia Urbana, sol·licitant 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec al romanent de tresoreria, per fer front a les despeses de 
rotulació dels vehicles del parc mòbil de la Guàrdia Urbana, i del 
manteniment de material del Departament, per un import total de 
25.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb 
càrrec al romanent de tresoreria del Departament d’Esports, motivada 
per l’atorgament d’una subvenció finalista al Club de Natació Cornellà 
per al desenvolupament del projecte esportiu per al foment de les 
activitats aquàtiques en l’entorn de la família com element de cohesió 
social, per import de 53.000 euros. 
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Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament d’Acció 
Social, per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, 
per l’atorgament d’una subvenció a l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat, per un import de 20.000 euros.  
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2012. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2012, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 
20/2012 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 CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT  
AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0332.231P5.4800007 SUBV.ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER 7.000,00 20.000,00 0,00 27.000,00 
0554.130A0.2190000 MANTENIMENT MATERIAL 4.330,57 9.000,00 0,00 13.330,57 
0554.130A0.2140002 ROTULACIO VEHICLES GUARDIA URBANA 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 
0661.338D0.2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES 146.233,00 20.000,00 0,00 166.233,00 
0776.945b0.4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZ. COMERÇ 368.600,00 30.000,00 0,00 398.600,00 
0781.330A1.2260400 REGISTRE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI 200,00 552,57 0,00 752,57 
1001.341F0.4800003 SUBV.C.N.CORNELLA/JORN.CCALS. NATACIÓ 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 
1201.943A0.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 147.783,00 40.449,40 0,00 188.232,40 
1402.332I0.6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

 

TOTAL DESPESES   199.001,97 0,00 

  
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
  

Previsió 

  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GRALS 7.462.927,21 158.552,57 0,00 7.621.479,78 
1201.87010 ROMANENT TRESORERIA D.FINANÇ.AFECTAT 0,00 40.449,40 0,00 40.449,40 

 

TOTAL INGRESSOS   199.001,97 0,00 

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

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0883.323K0.2269902 PLA DE L'ENTORN 1.500,00 500,00 0,00 2.000,00 
0883.924D2.2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS 33.673,00 0,00 500,00 33.173,00 

 

TOTAL DESPESES   500,00 500,00 

 



22 
 

 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents béns i serveis 46.052,57 500,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 143.449,40 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals 10.000,00 0,00 
 
 TOTAL 199.501,97 500,00 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap.VIII.- Actius Financers 199.00 1,970,00 
 
 TOTAL 199.001,97 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 
 
Hi ha modificacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec al romanent de tresoreria per 199.000,- euros.  
 
Les dues partides més importants són -tot i que ja es va explicar a la 
Comissió Informativa- una subvenció que es dóna al Club de Natació 
Cornellà per unes jornades comarcals de natació i un programa de 
cohesió social. 
 
D’altra banda, sabeu que cada any per aquestes dates hem de mirar 
com han quedat els números de la Plana del Galet, del Consell de la 
Plana del Galet. Hi havia 40.000,- euros que sabeu que és finançament 
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afectat i això ho hem de posar com a alta a les nostres partides perquè 
després, en funció del percentatge que nosaltres tenim i el percentatge 
que té l’Ajuntament del Prat, haurem de dividir aquesta quantitat entre 
els dos ajuntaments. 
 
Després hi ha 500,- euros d’una modificació per suplement de crèdit 
amb càrrec a altes i baixes per 500,- euros. 
 
 
 
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.   
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
6.- Aprovar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i aquest Ajuntament, 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, i 
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la memòria explicativa i previsió de tasques de l’Oficina Local 
d’Habitatge, per al 2012. 

Aprovar Conveni col·la- 
boració i encàrrec gestions  
relatiu a l’Oficina Local  
d’Habitatge. 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta enviada per Procornella amb data 29 de maig de 
2012 referent a la sol·licitud d’aprovació de Conveni de Col·laboració 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest 
municipi per l’any 2012. 
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica i la Directora d’Acció Territorial i 
Habitatge de data 7 de juny de 2012, emès al respecte, i obrant a 
l’expedient. 
 
Vista la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Vista la circular 4/2008 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
de 5 de juny de 2008, i 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. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’esborrany de document denominat “Conveni de 
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge situada en aquest municipi”, i la memòria explicativa 
i previsió de tasques de l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de 
Llobregat per al 2012. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antoni 
Balmón Arévalo, per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Autoritzar que els pagaments de les aportacions econòmiques 
previstes en aquest conveni es tramitaran a favor de l’entitat 
PROCORNELLÀ, que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge segons 
l’encomanda de gestió efectuada per l’Ajuntament. 
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Quart.- Trametre el present acord i còpia del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà) i al Departament de 
Contractació d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
  
Com cada any per aquestes dates ve aquest conveni que -em sembla- ja 
portem 7 o 8 anys, segons el qual l’Oficina Mixta és la que s’encarrega 
de tot el tema de rehabilitació i dels papers de rehabilitació, d’acord 
amb la Generalitat de Catalunya. 
 
 
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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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
7.- Rectificar l’error material produït en l’acord Plenari de data 31 
de maig d’enguany, mitjançant el qual s’encomana a l’empresa 
municipal Procornella, S.A., l’execució material, direcció 
facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut, d’obres 
de reurbanització de diversos carrers de la ciutat. 

Rectificar error material  
acord Plenari sobre matèria  
seguretat i salut d’obres  
reurbanització diversos  
carrers de la ciutat. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord adoptat en sessió plenària de data 31 de maig d’enguany, 
mitjançant el qual s’encomanda a l’empresa municipal Procornella, 
S.A. l’execució material de les obres, la direcció facultativa i la 
coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les 
obres de reurbanització de diversos carrers de la ciutat. 
 
Atès que s’ha detectat un error material en la transcripció d’un import 
en el punt tercer de la part resolutiva de l’esmentat acord. 
 
Atès el que regula l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en concordança amb l’article 8.2 de la Llei 
4/1999, de modificació de la Llei 30/92, de 26 de novembre sobre la 
rectificació d’ofici dels errors materials, de fet o aritmètics. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap administrativa d’Espai 
Públic. 
 
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.- Rectificar l’error material produït en l’acord plenari de data 
31 de maig d’enguany i on diu: 
 
“...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: 
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• Reurbanització carrer Jaume Casas: 1.125,27€...” 
 
Ha de dir: 
 
“...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 Jaume Casas: 1.215,27€...” 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, societat anònima i a la 
Intervenció General d’aquest Ajuntament.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Espai Públic i Medi Ambient 
  
Es tracta de rectificar l’error material que es va produir en el darrer Ple, 
quan es va assignar la quantitat de 1.125,27 euros pels honoraris 
corresponents al carrer Jaume Casas Pallerols, i havia de posar 
1.215,27 euros. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
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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. 
 
 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
8.- Modificar l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord 
Plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011, relatiu al nomenament 
dels Vocals representants d’aquest Ajuntament en el Consell 
General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç 
de Cornellà de Llobregat, deixant sense efecte el nomenament 
efectuat a favor de la senyora Empar Polo Morte, i nomenar, en la 
seva substitució, a la senyora Lorena Herrero Hernández. 

Modificar acord Plenari 
relatiu nomenament Vocals  
Consell General Consorci  
Promoció i Dinamització. 

MOCIÓ 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011, aquest 
Ajuntament va procedir a la designació del President del Consell 
General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de 
Cornellà de Llobregat, i al nomenament dels Vocals que  el representen 
en el seu Consell General, d’acord amb el que disposen els articles 7 i 
següents dels Estatuts reguladors del Consorci, d’entre els quals 
figurava la senyora Empar Polo Morte, Cap de Premsa d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès que com a conseqüència de la renúncia al càrrec presentada, 
amb efectes del dia 1 de juny últim, per la senyora Empar Polo Morte, 
el passat dia 1 de juny, per Decret de l’Alcaldia número 3381/2012, es 
va nomenar, per ocupar el càrrec de Cap de Premsa, a la senyora 
Lorena Herrero Hernández, el que provoca la necessitat d’adequar la 
composició dels Vocals del Consell General a aquesta nova 
circumstància. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’apartat segon de la part dispositiva de l’acord 
Plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011, relatiu al nomenament dels 
Vocals representants d’aquest Ajuntament en el Consell General de 



 
 

 
 

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

 

29 
 

l’esmentat Consorci, deixant sense efecte el nomenament efectuat a 
favor de la senyora Empar Polo Morte, i nomenar, en la seva 
substitució, a la senyora Lorena Herrero Hernández 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la persona designada, així com 
al Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà 
de Llobregat.” 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Es planteja que en el Consorci del Comerç, la senyora Lorena Herrero, 
substitueixi a la senyora Empar Polo, com a condició de la seva situació. 
 
 
 
 
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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ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que,  tot i no ser a l’ordre 
del dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de 
l’Alcaldia-Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 117 del 
Reglament Orgànic Municipal, i es passa a tractar els assumptes 
següents: 
 
PROPOSTA DE L’ÀREA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
Únic.- Adjudicar a Servicios Especiales de Limpieza, SA, el 
contracte de Prestació dels Serveis de neteja de les escoles, 
dependències i establiments municipals. 

Adjudicar a Servicios  
Especiales Limpieza, SA,  
contracte Prestació Ser- 
veis neteja escoles,  
dependències i establi- 
ments municipals. 

MOCIÓ  
 
“Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents 
característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació dels Serveis de neteja de les escoles, 
dependencies i establiments municipals. 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’Adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist el contingut de l’informe emes pel Cap d’Edificis Públics i la 
Directora de Manteniment i Serveis de data 09 de maig de 2012 on 
proposen que les empreses Multianau, S.L., Eulen, S.A., Valoriza 
Facilities, S.A.U., Clece, S.A., Vareser 96, S.L., ISS Facility Services, 
S.A. quedin exclosos o eliminats del procediment, només es va valorar 
l’oferta presentada per Servicios Especiales de Limpieza, S.A. 
Vist que l’empresa Servicios Especiales de Limpieza, S.A., va presentar 
la documentació requerida, entre ells la garantia definitiva per import 
de 609.758,86.- euros, donant compliment a l’article 151.2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la 
valoració de les ofertes presentades, proposant l’adjudicació a 
Servicios Especiales de Limpieza, S.A., per ser l’oferta més avantatjosa 
per aquest Ajuntament i complir tots els requisits fixats al Plec de 
Condicions aprovat per regir el present procediment, ajuntant-se com 
annex al present acord les actes de la Mesa de Contractació, contenint 
tota la informació del procés. 
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Atès que al plec de condicions s’estableix que en el moments de 
l'adjudicació es determinarà la data d'inici del contracte finalitzants el 
mateix 4 anys després de la data d’inici, considerant-se adient iniciar 
el contracte l’1 d'agost de 2012. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adjudicar a Servicios Especiales de Limpieza, S.A, el 
contracte de Prestació dels Serveis de neteja de les escoles, 
dependencies i establiments municipals, amb estricta subjecció al Plec 
de Condicions Econòmic-Administratives aprovat per l’Ajuntament Ple 
en sessió de data 22 de desembre de 2011, i a la seva oferta, amb 
efectes pel dia 1 d'agost de 2012. 
 
Segon.- Establir com a preu per 4 anys del contracte, 12.195.177,12.- 
euros, IVA exclòs, més 2.195.131,88.- euros d’IVA 18 %, fent un total 
de 14.390.309,00.- euros IVA inclòs. 
 
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a 
formalitzar el contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita 
formalització no es produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils 
següents a la notificació del present acord. 
 
Quart.- Disposar de la despesa plurianual amb aplicació als exercicis i 
imports següents: 
 
Exercici Partida Import  
 
2012 0112 933B1 2270000 1.199.192,42.- € (IVA inclòs) 
2013 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2014 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2015 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2016 0112 933B1 2270000 2.398.384,83.- € (IVA inclòs) 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest 
contracte al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos següents a 
la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el TRLCSP. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament de Polítiques d’Espai 
Públic, la Intervenció Municipal, i a l’adjudicatari, així com a la resta 
de participants. 
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Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors 
ofertants als efectes de donar compliment a allò que preveu l’article 
89.3, en concordança amb l’article 54.2 de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 
 
Vuitè.- Facultar al Tinent d’Alcalde d’Economia i Interior, per a la 
firma de quants documents públics i privats fossin necessaris per a 
l’execució dels acords que antecedeixen.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
Aquest punt és l’adjudicació d’un contracte, el contracte de prestació de 
serveis de neteja en les escoles, dependències i establiments 
municipals. 
 
Primer de tot, dir que és una urgència que ve per moció d’Alcaldia, però 
que es va informar a la Comissió Informativa d’Economia i Interior, i es 
va dir que si arribàvem a temps per temes de dates, la passaríem per 
urgència. Per tant, es va explicar el que explicarem a continuació, que es 
van presentar 7 empreses i que, una vegada que es van fer els informes 
tècnics i va ser fiscalitzat tant per la Intervenció com per Secretaria, 
l’empresa que resulta adjudicatària d’aquest servei és Servicios 
Especiales de Limpieza, S.A. 
 
És un contracte de 4 anys amb un import de 12.195.177,12 euros més 
l’IVA 18%, i això fa un total de 14.390.309,- IVA inclòs fins l’agost del 
2016. 
 
Torno a dir que es van presentar 7 empreses i aquesta ha resultat 
adjudicatària, i dir que això és el contracte per la neteja de tots els 
serveis municipals, és a dir, els edificis municipals, centres cívics, 
pavellons, l’Ajuntament, etc. Ho dic perquè com la quantitat és 
important, sapigueu que és tota la gent que està treballant, fent-nos la 
vida més fàcil, doncs és aquesta la quantitat que els hi hem de pagar. 
 
Aprofito per demanar a tots el que utilitzin els edificis municipals que 
embrutin menys, alguna cosa farem perquè estalviarem una mica. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
En aquest sentit, volem manifestar que se’ns va comunicar aquesta 
urgència però pensàvem que aquesta urgència seria menys urgent, és a 
dir, que haguéssim tingut molt més temps per poder intentar consultar 
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l’expedient que porta aquest punt. És un expedient que va conjuntament 
amb molt de volum de pressupost. Es consignen durant els propers 
anys prop de 14.000.000, d’euros. Des que ens ha arribat aquest punt 
hem tingut menys de 5 hores, i tornem al de sempre, o sigui, per un 
tema de formes, a vegades nosaltres no podem donar aquest suport. 
 
Creiem que és un punt molt important i creiem que no hem tingut prou 
temps, per tant, manifestar que farem aquesta votació contrària per 
aquest motiu. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En tot cas, només situar un element ràpid, però que em sembla que és 
important. Estem parlant d’un contracte que afecta a treballadors/es 
que, tot i ser d’una empresa privada, fan un servei públic i, per tant, 
crec que com ajuntament, ens ha de preocupar la seva situació i 
l’escenari en el qual puguin desenvolupar la seva tasca perquè estan 
fent un servei públic. 
 
En aquest sentit i per a no retrotraurem a altres temps, recordo que en el 
mandat passat vam tenir problemes importants en la neteja dels edificis 
amb els treballadors/es, crec que per culpa de l’empresa 
concessionària. I l’únic que demano, -nosaltres li donarem un vot positiu 
a la contractació, i entenc que els serveis tècnics han fet la seva feina i, 
per tant, serà la millor de les opcions- però sí que demanem que l’Equip 
de Govern, i en especial les responsables polítics que porteu aquesta 
Àrea, que estigueu amatents a que qualsevol tipus de rebaixa, qualsevol 
tipus d’ajust que tingui a veure amb el servei, no el paguin els 
treballadors/es amb les seves condicions laborals. 
 
Entenc que hi ha marge perquè les empreses puguin potser reduir els 
seus beneficis o potser ajustar les seves expectatives de guany i, per 
tant, crec que els treballadors/es –en especial les treballadores- no han 
de patir retallades més importants de les que ja van patir en el seu dia. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Continuo sense entendre el caràcter d’urgència d’aquesta moció o 
d’aquest contracte, el per què s’ha de presentar amb aquesta urgència.  
 
No sé els motius objectius racionals, potser perquè no els vaig entendre 
en la Comissió, o bé perquè no es va explicar, perquè tampoc ens ho has 
explicat ara en el Ple.  
 
Nosaltres en principi ens abstindrem, però sí que m’agradaria saber el 
per què d’aquesta urgència quan estem parlant de dotze milions 
d’euros.  
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Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
 
Primer de tot, dir a l’Arnau que quan vam fer el plec de condicions ja 
vam vetllar per tot això i s’intenta vetllar per tot això. A vegades és més 
difícil del que sembla –ho saps perfectament- però si que s’intenta i fins 
ara ho estem aconseguint. 
 
Una altra cosa perquè, si sembla ser que jo no m’explico bé en les 
Comissions Informatives, però sí vull dir una cosa, a veure, això és un 
plec de condicions que es va aprovar fa quatre mesos, que ens vàreu 
demanar el plec de condicions i el vam fer arribar en el seu moment a 
tots els Grups. 
 
El plec de condicions parlava de totes les condicions tècniques i 
econòmiques que portaven a fer aquest contracte –com es fa cada any- 
perquè òbviament la neteja dels serveis dels edificis municipals s’ha de 
fer. 
 
La urgència és clara, o sigui, s’acaba el contracte i l’hem de renovar. Si 
esperem una mica més, doncs resulta que hi haurà un servei que estarà 
sense contractar, per la qual cosa ho hem de fer. 
 
Això ho vaig explicar en la Comissió Informativa. Una altra cosa és que 
jo no m’expliqui bé o que no se m’entengui, però bé, també està bé que 
s’expliqui aquí perquè tothom –no només els que estem aquí, i el públic 
en aquest cas- ho sàpiga, perquè està molt bé i així sabran com 
funciona i també que quedi constància a l’Acta.  
 
No hi ha cap problema, i que quedi constància en Acta, que aquest 
contracte s’ha de fer, perquè sinó anirem tard i anirem tard per una 
cosa molt clara, perquè hem hagut de negociar, hem hagut de mirar amb 
els Serveis Tècnics tot allò que era necessari, precisament pel que ha dit 
l’Arnau. I un tema molt important és que els preus han canviat, perquè 
després dieu que –òbviament- aquest Ajuntament ha de tenir cura dels 
seus ingressos, dels seus diners, i nosaltres tenim cura, tenint en 
compte que no només es faran tots els edificis municipals que estaven 
fins fa quatre anys, sinó tot el que s’ha incorporat en aquests quatre 
anys. No cal que ho digui: escoles bressol noves, biblioteques, centres 
cívics, auditoris, etc.  
 
No ha estat fàcil fer aquest plec de condicions. No ha estat fàcil que els 
equips tècnics d’Espai Públic fessin aquest plec de condicions i, per tant, 
no ha estat fàcil tampoc acabar d’estudiar totes les propostes. Potser no 
es tractaria només de veure els informes, sinó veure les propostes que 
són caixes grans, cada proposta és molt gran i s’ha d’estudiar per part 
del departament tècnic, amb la qual cosa això no es fa en una setmana 
ni en dues. Hi ha un treball molt important per no equivocar-nos i per 
vetllar pels interessos d’aquest Ajuntament. 
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Per això va per urgència, perquè s’ha fet una feina molt bona, potser, 
hem trigat una mica més però només i en nom de què aquest 
Ajuntament segueix sent tan racional o racionalitzi tant els recursos com 
ha fet fins ara. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
El nostre Grup Municipal no dubta que és un treball difícil. Governar no 
és fàcil. Si teníem termini límit, si sabíem que acabaria al juny, si 
sabíem que ho havíem de tenir preparat per al juliol, potser en lloc 
d’esperar fins l’últim moment, per la dificultat, haguéssim pogut 
començar a treballar abans i tenir-lo just en el temps.  
 
Jo no m’aniré tant a les formes com les que diu Jordi, que no hem tingut 
temps per a preparar-ho en dos dies, però bé, això és el que és i  és com 
és. Però si realment volem buscar la cohesió, la racionalitat i que tots 
siguem conscients i entrem en l’obligació del que estem votant, aquest 
temps que ha faltat, potser no hagués faltat si ho haguéssim fet abans. 
No dic que sigui fàcil, no dic que no estigui ben fet, dic que si la urgència 
és perquè no ens ha donat temps, potser haguéssim hagut de començar 
abans. O és que no es podia començar abans?. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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. 
 

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

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, de rebuig a la 
instal·lació del macrocomplex “Eurovegas”. 

Grup d’ICV-EUiA-E, de  
rebuig instal·lació macro- 
complex “Eurovegas”. 

MOCIÓ 
 
“Atès que el passat mes de novembre, els Conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís 
Recoder, van viatjar a Las Vegas (USA) per tractar amb el senyor 
Adelson propietari del grup inversor “Las Vegas Sands Corporation” la 
possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que tindria 12 
“ressorts” amb 36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de 
restauració, teatres, camps de golf i zones per a convencions. 
 
Atès que 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 
aquest complex d’oci vinculat a la indústria del joc conegut 
col·loquialment com “Eurovegas”. 
 
Atès que diferents mitjans de comunicació i el propi Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha explicat a preguntes parlamentàries la 
participació de Cornellà de Llobregat en el projecte és un dels elements 
claus per la viabilitat del projecte de Las Vegas Sands Corporation. Ja 
que la dificultat de construcció en alçada arran les limitacions de la 
normativa aèria, legislació de la que no es pot eximir, fa que l’encaix de 
la proposta en el Delta, en el Parc Agrari, parteixi d’una evolució de les 
alçades dels edificis que s’hauria d’iniciar als terrenys de Cornellà 
propers al Riu. D’aquesta manera, al sud, a prop de l’aeroport, els 
edificis serien més baixos, i a mesura que avança cap al nord, són més 
elevats, ubicant-se a Cornellà els gratacels amb les grans alçades (140 
metres) que pretén Sheldon Adelson. 
 
Atès que en la informació que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat es va veure obligat a ensenyar el proppassat 15 de juny 
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es confirma que la primera fase del possible desenvolupament d’aquest 
macrocomplex d’oci es realitzaria a Cornellà i a Sant Boi. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de 
sensibilitats més diverses de la nostra comarca. Fet que es reflecteix 
en el Manifest “Per un desenvolupament de qualitat. No al model que 
representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, 
CCOO i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, 
el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i d’altres entitats socials i 
sindicals, que han alertat de l’impacte social i territorial negatius que 
representa. 
 
Atès que l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), 
l’Agrupació Catalana de Tècnics Urbanístics (AETU-ACTU) i la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) han presentat un manifest 
conjunt alerten de l’impacte social i territorial negatius que representa 
el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
 
Atès que en aquest manifest, al qual també s’ha adherit l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC) les associacions d’urbanistes defensen la 
legitimitat de l’ordenament jurídic i el planejament territorial i 
urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un precedent en el 
tractament de les singularitats en l’ordenació del territori en futurs 
projectes. 
 
Atès que amb les dades que s’han facilitat, el projecte Eurovegas 
produiria una afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers 
del Delta, una de les reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i una alteració dels aiguamolls, que es 
troben protegits per la Unió Europea. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la 
producció agrícola d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i 
suposaria la eliminació quasi total de la zona sud del Parc Agrari del 
Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos i del que forma 
part l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar 
d’agricultura i ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i 
el Delta del Llobregat és un enclavament estratègic per a la seguretat 
alimentària. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la 
legislació vigent per introduir excepcionalitats rellevants, en concret, 
s’afectaria com a mínim: la normativa laboral, d’estrangeria, de la 
seguretat social, de protecció del menor, de protecció de la salut, dels 
jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, urbanisme, espais 
naturals i equipaments comercials. 
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Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model 
de creixement i ocupació en la formació qualificada dels 
treballadors/es i el valor afegit, dinamitzant el teixit empresarial 
mitjançant la recerca, la investigació i desenvolupament en nova 
tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 
amb un horitzó fins al 2020. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el 
consens entre les diverses administracions (Generalitat, Diputació, 
Consell Comarcal i el conjunt dels Ajuntaments), establert en els 
últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el Baix Llobregat 
es tradueix en una relació harmònica entre les zones residencials, 
industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el govern de l’Ajuntament de Cornellà, a pregunta formulada 
en el Ple Municipal de Maig, va contestar que no es disposava de cap 
informació oficial per part de la Generalitat sobre el Projecte. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un centenar d’expropiacions, ja 
que es tracta de terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de 
petites dimensions i molt repartits entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la 
seva negativa a comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix 
que sigui la Generalitat i els Ajuntaments qui expropiïn i posin a la 
seva disposició un sòl urbanitzable que tindria un valor de milers de 
milions d’euros. 
 
Atès que Cornellà ja coneix l’important impacte sobre l’economia, el 
petit comerç, la mobilitat i l’urbanisme local de complexos comercials 
com el Centre Comercial Llobregat, El Corte Inglés d’Almeda i el més 
recent del Camp de Futbol del RCD Espanyol amb el Centre Comercial 
Splau. Complexos tots ells infinitament més reduïts que el que es 
planteja des de Las Vegas Sands Corporation. 
 
Atès que la plataforma ciutadana local Aturemeurovegas Cornellà, que 
agrupa a múltiples persones i entitats de la nostra ciutat, estan 
recollint signatures per manifestar la preocupació per la pèrdua de 
qualitat de vida i l’impacte social, econòmic, ambiental i territorial que 
el projecte d’oci pot tenir a la nostra ciutat. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal de Cornellà impedeix que 
siguin les entitats i col·lectius socials de la ciutat les que facin arribar 
mocions per ser debatudes directament al Ple Municipal, i que per tant 
la Plataforma Aturem Eurovegas de Cornellà no ho pot fer, el Grup 
Municipal d’ICV-EUiA trasllada al proper Ple, els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Qüestionar al Govern de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta a l’Ajuntament de Cornellà sobre 
un complex que, cas de ser construït empitjorarà radicalment les 
perspectives econòmiques, socials i de vida a Cornella i a la comarca 
del Baix Llobregat, i reclamar que l’Ajuntament disposi de tota la 
informació del projecte per informar oficialment a les entitats, i a la 
població de Cornellà en general. 
 
Segon.- Rebutjar la possibilitat que a Cornellà de Llobregat, a la 
comarca del Baix Llobregat o a qualsevol altre indret de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona es desenvolupi el macrocomplex d’hotels, 
casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” per ser un projecte 
fonamentat en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital 
estranger per a dur a terme activitats d’oci i de joc, quan els 
emprenedors/es i empreses i comerços del nostre país i de Cornellà 
estan mancats i mancades dels suports necessaris dels Governs 
Autonòmic i Central per a dur a terme activitats productives, tant 
agrícoles com industrials. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol 
proposta que afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Quart.- Instar la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els 
seus municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix 
Llobregat i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el 
model econòmic que superi l’actual crisi es basi en la recerca, la 
innovació, l’educació, la formació i la capacitació de qualitat en els 
diversos sectors productius. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords al President de la Generalitat de 
Catalunya, al Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Director de l’Incasol, al President de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, als i les membres del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Entenc que la presentació d’aquesta moció -i entendreu que comenci 
explicant-lo- ve d’un procés força llarg que té a veure amb una 
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preocupació creixent que ha anat situant-se en el marc de la nostra 
coalició en relació a la possibilitat de la ubicació del complex 
“Eurovegas” -que tothom diu que no es dirà així-. Una preocupació que 
nosaltres hem anat traslladant en els darrers mesos, i que, fins i tot, 
vàrem fer una pregunta a l’Alcalde en el darrer Ple, en relació a què 
sabia. I una preocupació que al final ha estat compartida amb molta 
gent de la nostra ciutat que considera que la pressió o la possible 
ubicació d’un complex vinculat a l’oci i al joc en terrenys de la nostra 
ciutat, tindria un gran impacte sobre el futur de la nostra ciutat. 
 
Per això parlem avui, per això fem un debat –segurament- sobre el 
possible futur de la nostra ciutat i pel model de ciutat que aspirem. 
Insisteixo que la preocupació ciutadana és important i des del dilluns 
passat la preocupació ciutadana ho és més. 
 
Els que vam tenir l’oportunitat de veure a un grup de senyors americans 
passejant per la passarel·la del Delfos –perquè ens entenguem-, ubicant 
amb les mans possibles espais i mirant la possibilitat de ben bé no 
sabem què en l’espai d’allà, doncs crec que ens va incrementar la 
preocupació, i des que aquest Grup va presentar la moció fins a avui, 
doncs la preocupació ha anat incrementant. 
 
Hem de dir que aquesta moció l’hem treballat com a Grup, però que 
bàsicament el que fa és recollir un conjunt d’inquietuds de ciutadans/es 
que ens han fet arribar, i que acaba sent una moció molt compartida 
amb molta gent d’aquesta ciutat i, per tant,nosaltres, en tant que som 
Grup municipal els que la podem presentar, la presentem, però és una 
moció enormement compartida. 
 
Què és el què vol aquesta moció?, bàsicament, per un costat traslladar 
aquesta preocupació: per què ho està fent la Generalitat?. ¿Per què la 
Generalitat està oferint terrenys de la nostra ciutat per a la ubicació 
d’un complex d’oci a l’empresa Las Vegas Sands?. Per què aquesta 
opacitat de la Generalitat?, i ¿per què en aquests moments hi ha una 
opacitat en relació a què s’està plantejant i alhora una mena de 
contaminació comunicativa al voltant del que es pot plantejar?. 
 
El primer element clau d’aquesta moció és que sol·licitem que tinguem el 
màxim d’informació possible de què està oferint la Generalitat de 
Catalunya a aquesta empresa del multimilionari senyor Adelson i què 
concretament té a veure Cornellà amb aquesta proposta i, per tant, quin 
paper juga Cornellà. 
 
Evidentment nosaltres no som autistes, no vivim en una bombolla i som 
conscients de la preocupació social que hi ha en aquests moments i de 
la situació de crisi que viu la nostra ciutat. Som conscients que hi ha 
molta gent que està a l’atur, que hi ha moltes empreses que estan 
tancant, som conscients que necessitem una reactivació econòmica, tant 
a la nostra ciutat com a la nostra comarca. 
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Necessitem inversió, necessitem que el conjunt de la comarca i el conjunt 
-segurament- de l’Àrea Metropolitana tirem endavant i puguem sortir de 
la crisi.  
 
La qüestió és, com sortim de la crisi?, la qüestió és, en quin model 
apostem per sortir de la crisi?. Nosaltres ens hem cregut i en aquesta 
ciutat així ho hem defensat, que hi havia possibilitats de que la nostra 
comarca, la nostra ciutat, sortís de la crisi des d’un punt de vista 
d’innovació, de reindustrialització, des d’un plantejament d’una Àrea 
Metropolitana de serveis, des de la possibilitat d’incrementar el nivell 
d’instrucció de la nostra població, per incrementar les possibilitats 
d’ocupació i d’inserció social de la nostra població. 
 
Crec que la nostra ciutat ha fet una aposta per aquesta innovació i 
tenim molts exemples, comencem amb Citilab, podríem seguir parlant 
d’Innobaix, i podríem seguir parlant d’altres coses. La nostra Comarca 
també ha fet aquesta aposta per sortir de la crisi amb aquesta lògica, 
amb aquesta òptica, amb la idea de què segurament amb una economia 
més diversificada, el Baix Llobregat se’n podria sortir.  
 
I sobretot crec que la nostra ciutat en especial hem fet un esforç per 
tancar l’estigmatizació que teníem en el conjunt de Catalunya, el “ser de 
Cornellà” aquest estigma social que hem fet des de l’aposta per 
l’excel·lència, per la inversió, per la innovació, pel tenir població 
formada, també hem fet una lluita important, la lluita contra la nostra 
estigmatització. 
 
Per tant, en aquest escenari que tenim,¿com encaixa una mica la 
proposta que sembla que la Generalitat està fent al senyor Adelson i la 
contraproposta que el senyor Adelson li està fent o com, en definitiva, 
encaixa la proposta d’Eurovegas a la nostra ciutat?. 
 
Crec que hi ha alguns elements que hem de tenir en compte en aquesta 
situació. Aquesta moció no, però en mocions similars que s’han debatut 
en altres municipis, especialment els municipis afectats pel possible 
projecte, però Cornellà és diferent, i ara us diré unes coses que fa que 
sigui diferent.  
 
Primer, Cornellà és el terme municipal més petit de tots els que estem 
parlant. Cornellà no té hectàrees i hectàrees de sòl agrari, ni de sòl 
d’equipament, ni de parc agrari per plantejar-nos la ubicació de cap 
complex a distància del nucli urbà. Qualsevol ubicació del projecte 
d’Eurovegas a Cornellà significa proximitat al nucli urbà, significa molta 
proximitat a les cases de Riera, a les cases de Fontsanta o a les cases 
d’Almeda. 
 
Segon element. Cornellà ja coneix el que signifiquen els impactes de 
l’aprofitament d’oportunitats. En aquest Ple, alguns amb mi i alguns 
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altres no tant, hem discutit de la ubicació del centre comercial Eroski o 
del Centre Comercial Llobregat, de la ubicació de El Corte Inglés, de la 
ubicació del Wold Trade Center, i hem discutit, hem debatut sobre la 
ubicació de l’Espanyol i l’Splau. Tot això eren oportunitats per a la 
nostra ciutat. Així es va explicar aquí, i oportunitats en especial 
d’ocupació per a la nostra ciutat, que han tingut impactes en alguns 
casos positius i en molts altres negatius, però ningú pot dir en aquest 
Ple que en tots aquests casos que hem garantit que l’ocupació d’aquests 
equipaments ha anat per Cornellà ni per al Baix Llobregat. A “las 
pruebas me remito”. Tots podem demanar quanta gent treballa a 
l’Eroski que vinguin de Cornellà, quanta gent en el WTC o quanta gent 
en l’Splau. 
 
Per tant, Cornellà ja ha assumit l’impacte d’inversions importants, però 
ens ha estat molt difícil garantir que aquestes inversions anessin 
adreçades a millorar la situació de l’ocupabilitat de la gent de casa 
nostra. Per tant, crec que la ciutat n’és conscient i no crec que sigui una 
ciutat que pugui dir que ha estat especialment gelosa del seu territori i 
que no hagi tingut en compte la dinàmica global per acceptar inversions. 
 
En aquesta línia un tercer element. M’heu sentit parlar molt en aquest 
Ple d’aquest tema. Quan fem una operació urbanística no té marxa 
enrere, quan hi ha una operació urbanística, no hi ha possibilitats de 
retorn. Quan discutíem en aquest plenari, nosaltres us dèiem que sí, 
però amb compte!. No podem malgastar els últims terrenys lliures que té 
la nostra ciutat, no els podem gastar en operacions que no hàgim parlat 
i que no hàgim plantejat sèriament.  
 
Crec que nosaltres no podem fer com a ciutat opcions oportunistes com a 
base per sortir de la crisi. Hem de pensar molt bé les nostres opcions i 
crec que amb aquesta operació patiríem. I patiríem, per què?, doncs per 
dos sentits, pel tipus de projecte que ens volen posar i després per com 
ens volen posar el projecte. 
 
Crec que no podem acceptar críticament com a ciutat que la Generalitat, 
a través de la Llei Omnibus, a través de la Llei de Planejaments 
especials, a través de la Llei que s’inventin, decideixi què, com, i de quin 
format es posa a la nostra ciutat. No podem acceptar que vingui ningú a 
dir-nos què ens posen aquí. Crec que no és el moment, crec que a 
aquestes alçades de la qüestió no és el moment de què la Generalitat 
vingui aquí a dir-nos què ens posa i crec que l’Ajuntament ha de fer un 
pas endavant per exigir que el que es posa a Cornellà ho decideix la 
ciutat de Cornellà, no l’Ajuntament, sinó la ciutat de Cornellà. 
 
En aquest sentit, insisteixo, crec que hem fet opcions per apostar per 
una sortida de la crisi diferent. Hem fet opcions com l’Acord Social. Fa 
dos mesos discutíem de modificacions del nostre PGM per intentar que 
empreses d’innovació, empreses d’oficina, empreses de laboratoris 
s’ubiquessin en el nostre terme municipal i això no “casa” amb casinos, 
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hotels i aquest tipus de model. Crec que hem de ser conscients de què 
l’oferta que li està fent la Generalitat a Las Vegas Sands, significa avui 
un cost territorial i social molt important per a la nostra ciutat.  
 
Segurament a la ciutat que més l’afectaria Las Vegas és a Cornellà. 
L’Eurovegas afectaria molt a Cornellà. Tenim poc parc agrari, doncs sí, 
però el poc parc agrari que tenim pot ser una oportunitat per a sortir de 
la crisi. Les nostres zones d’equipaments, les zones que queden lliures, 
les hem d’hipotecar?. Una ciutat que intenta fer un esforç de viure de 
cara al riu, que ens ha costat molt que els nostres ciutadans visquin de 
cara al riu, ara hagin de posar una barrera de casinos davant la sortida 
del riu?. Som conscients dels costos socials?. Els hem pensat, els hem 
avaluat?. Què fem amb l’educació de la nostra ciutat?. Què fem amb el 
benestar social?. Què fem amb la salut?. Què fem amb els drets 
laborals de les persones?. Què fem amb els drets de les dones?.  
 
Tot això són interrogants que requereixen un pas endavant i el que 
estem demanant amb aquesta moció és exactament això. Fem un pas 
endavant -en els acords això ho explica- fem un pas endavant com a 
Ajuntament, exigint a la Generalitat que ens expliqui les coses. Apostem 
i exigim a la Generalitat que inverteixi en la nostra comarca i en la 
nostra ciutat -si és que ha d’invertit i està disposada a invertir- però 
apostem per un model d’acord social, d’estratègia metropolitana, de 
desenvolupament sostenible, d’economia diferent d’innovació. 
 
Crec que això és el que estem plantejant i crec que la moció queda prou 
clara. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si has vist, t’he deixat explicar la moció abans de fer-te la pregunta. 
Mantindràs la moció?, per què hi ha una moció alternativa i, per tant, la 
mantindràs per a la votació?. 
 
Per tant hi ha una moció alternativa presentada pel Grup Municipal 
Socialista. 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
En aquest cas el Grup Municipal Socialista ha presentat una moció 
alternativa a la que ha presentat el Grup d’Iniciativa en el següent 
sentit. 
 
En primer lloc, entenem que aquest tema pot comportar diferents 
visions, diferents posicionaments al respecte i és per això que, 
d’entrada, volem dir que respectem totes les opinions, totes les opcions i 
tots els posicionaments, però aquí, aquest Grup Municipal Socialista 
està per defensar els interessos de la ciutat. 
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El mes passat vàrem respondre que no disposàvem de cap informació 
oficial sobre el projecte Eurovegas i ara mateix encara estem igual, no 
disposem de cap informació oficial facilitada per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Nosaltres som rigorosos i només parlem de documents oficials, no pas 
de les notícies que surten en els mitjans de comunicació, per tant, no sé 
què és el que rebutjàveu en aquest context perquè realment no coneixem 
el projecte. 
 
Qui promou i qui negocia el projecte és la Generalitat, no l’Ajuntament 
de Cornellà, no el món local i, per tant, aquest Ajuntament ni impulsa ni 
promou aquest Eurovegas, i ha sigut la Generalitat qui ha ofert aquest 
territori sense cap participació dels ajuntaments afectats. 
 
Eurovegas doncs, no és un projecte municipal. Les decisions que s’hagin 
de prendre al respecte hem de ser ben conscients que no passaran per 
aquest Ple Municipal, ni molt menys!, sinó que seran tractades i 
aprovades al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a 
Madrid i, a més, actualment tenim una situació complicada. Patim una 
profunda crisi, no tenim models econòmics ni financers per donar 
respostes a l’actual realitat social. A Cornellà tenim al voltant de 8.340 
aturats, on ja bona part d’ells -al voltant d’un 50%- no cobra ni cap 
prestació, ni cap subsidi. Això d’entrada. A més, hem de tenir en compte 
que el perfil professional de les persones que en aquests moments es 
troben sense feina i sense perspectives, ni a curt ni a llarg termini, sobre 
el seu futur, obliga a estudiar aquelles iniciatives d’inversió amb 
recursos estrangers, tant aquest projecte com qualsevol altre que pugui 
venir. 
 
Creiem, per tant, que és important la defensa de l’ecosistema territorial 
igual com de l’ecosistema social, i amb l’actual situació la nostra 
prioritat amb quasi 70.000 persones aturades a la comarca –repeteixo- i 
amb més de 8.000 al nostre municipi, és col·laborar en la recuperació 
econòmica i en la creació d’ocupació. Per aquest motiu, ens cal estar 
especialment atents i aprofitar totes les oportunitats d’inversió que es 
presentin per posar en valor el nostre territori, però això sí, evidentment, 
aquestes no poden ser a qualsevol preu. S’han de complir les lleis i el 
respecte a les relacions laborals, la seguretat, la protecció de la salut i 
la qualitat medi ambiental. 
 
Així doncs, davant d’aquesta situació, les diferents administracions 
públiques -i en aquest cas el Govern de Catalunya- té l’obligació i la 
responsabilitat d’analitzar en profunditat tots aquells projectes o 
iniciatives que puguin generar activitat econòmica de forma directa i 
indirecta i avaluar-los abans de prendre qualsevol decisió. 
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Desconeixem els detalls del projecte, tant en el seu fons com en la seva 
forma. No tenim informació de quines són les condicions i afectacions 
jurídiques que es podrien desprendre de la seva instal·lació. 
Desconeixem l’espai que necessita. Ignorem la seva ubicació precisa i 
desconeixem les seves conseqüències socials, territorials i econòmiques i 
aquesta manca d’informació dificulta establir un posicionament definitiu 
al respecte. 
 
Per tot això, demanem instar al Govern de la Generalitat perquè explori 
tots els projectes viables d’inversió pública i privada que promoguin el 
desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat i que assegurin la 
creació de llocs de treball dins del nostre marc legal i que s’ajustin als 
requeriments socials, ambientals, culturals de la nostra societat i que al 
mateix temps cerqui alternatives de desenvolupament. 
 
Instem al Govern de la Generalitat a que, un cop disposi de la 
documentació oficial necessària, precisant totes les seves conseqüències 
jurídiques, socials i territorials i econòmiques sobre el projecte 
Eurovegas, convoqui als representants dels ajuntaments afectats abans 
d’iniciar qualsevol procés. 
 
Instem al Govern de la Generalitat a que, en cas de què aquest projecte 
impulsat per ell mateix no es concreti en el nostre territori, segueixi 
explorant nous projectes i alternatives viables d’inversió pública o 
privada que promoguin el desenvolupament de la zona sud del Baix 
Llobregat, per tal de fomentar la creació de llocs de treball. 
 
Instem al Govern Municipal de Cornellà a que vetlli pels interessos de la 
ciutat defensant qualsevol oportunitat de generar ocupació i riquesa 
sempre que es compleixin les lleis i respecte a les relacions laborals, la 
seguretat, la protecció de la salut i la infància, la qualitat mediambiental 
i els valors que identifiquen la nostra comarca i la nostra ciutat de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Per últim, traslladem tots aquests acords a les Conselleries competents 
a tots els Grups parlamentaris del Parlament i del Congrés, així com al 
President de la Generalitat i al President del Govern d’Espanya.  
 
I aquest és el nostre posicionament 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si no us importa, aquesta vegada alteraré l’ordre de les paraules i jo 
mateix em ficaré també en el debat. 
 
Mireu, aquesta moció a mi em dóna una oportunitat en la meva ciutat, 
perquè s’han dit tantes coses que cadascú ha de ser propietari i 
presoner de les seves paraules, i jo soc molt conscient de les meves 
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paraules i soc molt propietari de les meves paraules. Els que em 
coneixen saben perfectament que és així. 
 
Des del primer moment vaig dir -i ho vaig reiterar dimarts passat- que el 
Govern de Catalunya té l’obligació –faltava més- d’estudiar qualsevol 
inversió i qualsevol proposta que es pugui produir per qualsevol grup 
inversor estranger al nostre país. Això és l’únic i l’única declaració que 
he fet. L’única, independentment del que especulin i diguin els mitjans 
de comunicació. Mai he donat suport a aquest projecte, perquè un dóna 
suport o està en contra d’un projecte quan coneix el projecte, per tant, el 
que vaig contestar el mes passat és el que és, no el coneixem. 
 
Però també he explicat altres coses. La meva responsabilitat com a 
Alcalde d’aquesta Ciutat. No parlaré en nom de la gent de Cornellà, però 
sí diré que tinc dades. Les primeres enquestes -que qualsevol les pot 
mirar com vulgui- de l’Àrea Metropolitana, de la Comarca, respecte a 
aquest projecte, del que pensa la ciutadania des d’un punt de vista 
tècnic del valor que té, però en aquesta zona és majoritari el suport a 
aquest projecte i la gent que està en contra no és majoritària. 
 
Entenc que és un projecte contradictori, dur. Amb contradiccions, i a la 
vegada, amb dificultats per trobar un element que ens permeti a tots 
unificar un criteri comú. Però clar, hi ha un primer tema i és que 
nosaltres no hem promogut això, per tant, nosaltres ho hem de pensar. 
Nosaltres hem de tenir una actitud i, faltava més, la tindrem! i aquesta 
moció que presenta el Grup Socialista la marca. I tant que la tenim!, ara, 
quan tinguem la proposta, què és el que diem?, “escolti Govern, quan 
tingui vostè la proposta el que primer ha de fer és convocar als 
ajuntaments abans d’iniciar qualsevol procés, i a partir d’aquell 
moment, ja no són especulacions del que surt a la premsa –per cert, 
moltes d’elles contradictòries-. 
 
Nosaltres, quina responsabilitat tenim aquí?. La d’intentar defensar els 
dos grups, independentment de que qualsevol d’ells sigui majoritari o 
minoritari. Els dos. Ho explicava l’altre dia, el dimarts passat, en totes 
les entrevistes que hi vaig fer. El paper que li queda als alcaldes és com 
quan un sindicat en una gran empresa se li planteja un expedient de 
regulació, acomiadaments o reformes dels processos industrials. Què 
han de fer aquells sindicats?. Negocien, no?, doncs bé, aquest és el 
paper que tindran els alcaldes dels municipis afectats. Els que siguin. 
Jo no ho sé encara. I a partir d’aquell moment, s’haurà de marcar una 
posició. Per cert, una posició que no sé si compartirem, però l’haurem de 
parlar, s’haurà de parlar a partir del moment que nosaltres tinguem 
totes les dades sobre les conseqüències legals, jurídiques, sobre les 
conseqüències socials. Tot ho tindrem que parlar a partir d’aquell 
moment. 
 
A la ciutat hi ha partidaris i detractors. Probablement els partidaris no 
es manifestaran, però les circumstàncies són les que són a l’Àrea 
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Metropolitana, i no parlo de la meva ciutat, de la nostra ciutat. Durant 
set anys portem un 30% de fracàs escolar. El perfil de la persona que 
està aturada a l’Àrea Metropolitana és la següent: un 11% són titulars, 
un 60% són persones que han arribat a l’EGB, un 20% no han acabat 
els estudis i un 9% no saben escriure ni llegir.  
 
Podem parlar del model però que quedi clara una cosa per parlar del 
model, perquè per parlar d’un model propi necessites activitat 
econòmica pròpia i activitat financera. És a dir, financers que guanyen 
diners fora d’aquí i reverteixen les seves plusvàlues aquí. I em temo molt 
que no tenim ni activitat econòmica tractora, ni tenim –sobretot en 
aquests moments- activitat financera. I això obliga quan no tens els teus 
recursos propis, les teves possibilitats pròpies, a que qualsevol inversió 
estrangera s’hagi d’estudiar, perquè hi ha molta gent que no té en 
aquests moments –no ja per arribar a finals de més- per començar el 
mes. 
 
Sé que això ens preocupa a tots i aquesta preocupació, evidentment 
pesa, i jo el que haig de fer i el que plantejo és ponderar tota aquesta 
decisió, pensant en uns i altres, però des d’un punt de vista que cal 
recordar. No és aquest Ajuntament qui promou aquest projecte.  
 
Per tant, la nostra moció és clara, és –com comentava aquesta tarda 
amb responsables sindicals que es troben en la mateixa circumstància 
que ens podem trobar, jo mateix- una circumstància de dir: “miri vostè, 
quan tingui el projecte, quan sapiguem de què parlem, quan deixem 
d’especular perquè els expedients administratius no es poden omplir de 
pàgines de diaris, ni de cintes de vídeos de notícies de TV o de ràdio, 
sinó de documents, de propostes de lleis, de normatives, quan això 
estigui en els expedients amb aquest contingut, és quan nosaltres hem 
de marcar, però és més, dient en la moció: “escolti, a partir del minut 
zero, abans de què vostè comenci a jugar el partit, nosaltres volem 
parlar i estar allà.” 
 
Això és el que plantegem en aquesta proposta i és el nostre 
plantejament des de l’inici, perquè des de l’inici cal mantenir una 
estratègia, quan no depenen les coses de tu, i cal saber què pot passar, 
i aquesta estratègia té molt a veure amb intentar evitar crispació, 
fractura i, fins i tot, manipulació. 
 
Acabaré aquesta part de la meva intervenció amb la següent 
manifestació. A la ràdio em van preguntar –entre moltes d’elles- què em 
semblaven les manifestacions que havia fet el senyor Mas respecte al 
Grup d’Inicitiva per Catalunya, dient que, “el que tenien que fer és anar 
amb les pancartes a les oficines d’ocupació”. 
 
I ho vaig dir i vaig contestar ràpid: “miri, escolti, no les comparteixo 
perquè crec que en aquest debat el que no val és l’insult i la 
desqualificació senzilla”. No em val, perquè entenc que és un tema en el 
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qual es tracta de respectar a tothom, perquè ningú tindrà la raó i perquè 
nosaltres, a més a més, curiosament, en tot aquest procés –permeteu-me 
la paraula- el nostre protagonisme no serà tan rellevant com voldríem. 
Ho intentarem, però no ens podem enganyar, en el cas, sempre, de què 
aquesta empresa opti per presentar-se aquí a Catalunya. 
 
Molt bé, tornem ara, si us sembla bé, al mateix ordre de sempre en les 
paraules dels Grups municipals. Us agraeixo la vostra tolerància en 
aquesta alteració. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquest Grup Municipal des que va començar aquesta legislatura es va 
marcar dos grans objectius. Degut a que nosaltres no vam tenir el suport 
majoritari per formar el Govern d’aquesta ciutat, els dos grans objectius 
d’aquesta legislatura, una serà el control de l’acció del Govern Municipal 
-crec que ha quedat prou clara en aquest Ple- i, l’altra ajudar a l’Equip 
de Govern Municipal a totes aquelles propostes que ajudin a encarar 
aquesta nova situació, aquesta situació de crisi, per sortir-nos entre tots. 
Ho hem fet recentment en el cas de l’Acord Social, per tant, nosaltres no 
perdrem mai aquests dos grans objectius i els seguirem mantenint. 
 
La moció que avui presenta Iniciativa per Catalunya, més que ser una 
moció que porti els pros i els contres, no ho és, o sigui, és una moció que 
no se n’han avaluat encara aquests pros i contres perquè encara -com 
bé ha manifestat l’Alcalde- no tenim res a sobre la taula. 
 
El que sí estem en aquesta situació i en podem fer un paral·lelisme amb 
la situació municipal, és que en aquests moments el que s’està fent és 
preguntar. O sigui, aquí ha passat -i com a experiència d’aquest Grup li 
ha passat- que moltes vegades, noves empreses que venen a la ciutat, 
nous terrenys municipals que es destinen a diferents usos, a diferents 
empreses, es treuen a concurs, i els Grups de l’oposició pràcticament no 
ens assabentem quan això pràcticament ja està tancat. 
 
Bé, diferenciem aquesta situació de la situació en la que es troba 
l’anomenat complex Eurovegas, perquè la situació en la que està és, un 
senyor que està interessat en això –aquí corregeixo el que ha dit l’Arnau- 
però la Generalitat no fa l’oferta, qui fa l’oferta és, si hi ha, una empresa 
i si prèviament hi ha un Govern que vol treure això. 
 
Per tant, amb tot això, i el que hem de tenir molt clar és quin és el futur 
de la nostra ciutat i ha d’haver-hi un model de ciutat, en aquest cas el 
compartim amb bona part amb l’Alcalde. El que sí que podem veure en 
la nostra ciutat és que, tal i com estem veien en els últims plens, el que 
ens està passant és que, els nostres polígons, les nostres zones 
industrials van perdent pes sobre el total de la ciutat. Cada vegada més 
la part residencial va entrant més en la zona econòmica, a la zona que 
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ens dóna aquests llocs de treball i el model de ciutat està començant a 
canviar. 
 
Nosaltres i aquest Grup Municipal el que no vol és trobar-se amb una 
ciutat on només estigui dedicada als usos residencials. Una ciutat de 
140.000 habitants d’aquí a unes quantes desenes d’anys. Amb això no 
ens hi volem trobar, per tant, crec que és obligació aportar idees, aportar 
debat sobre què és el què volem ser. 
 
Aportar idees no vol dir entregar directament –que aquí sembla que es 
vulgui fer per part de la moció d’Iniciativa- sobre com acabarà tot. 
Escolta, acabem d’obrir un debat. Crec que és molt important que la 
ciutat tingui a dir moltes coses i aquest Grup Municipal estarà en tot 
moment al costat dels seus ciutadans, al costat de l’Alcalde, perquè els 
interessos dels seus ciutadans estiguin ben representants.  
 
Quan coneguem tot el que transcendirà de tot plegat, nosaltres ens 
començarem a posicionar, perquè el que a nosaltres ens importa és la 
ciutat de Cornellà, quin futur volem per a la nostra ciutat i -com deia 
l’Alcalde- que actualment tenim 8.000 persones aturades, tenim més de 
3.000 persones que estan en un atur de llarga durada i que haurem de 
posar-hi remei. Nosaltres, òbviament, no estarem a favor de totes 
aquestes “illes legals” i tots aquests temes que estan sortint a la 
premsa, i quan surtin ja parlarem, però de moment no ens vulguem 
adelantar. 
 
Per tant, nosaltres, com a Grup Municipal de Convergència, donem 
suport a la moció alternativa del Grup Socialista, sobre la possible 
instal·lació a la Comarca del Baix Llobregat del macro complex 
denominat Eurovegas. Queda clar que en aquests moments no 
disposem de la informació necessària per poder fer cap tipus de 
pronunciament, i això no podrà ser fins que no es comenci a fer el 
projecte.  
 
Amb el que segur que coincidim la majoria de nosaltres és en la 
necessitat de recuperació econòmica i creació d’ocupació tan vital a 
nivell del nostre país, com de la nostra ciutat. És per això, -i nosaltres 
compartim l’esperit d’aquesta moció del Grup Socialista- que la 
Generalitat de Catalunya ha d’informar, tan aviat com disposi del 
projecte, als alcaldes del municipis afectats, però també ha d’informar 
als propietaris dels terrenys –la majoria pagesos- sobre tot el procés, i 
en aquest sentit, si és el cas, si ha d’haver-hi la compensació econòmica 
adient. 
 
Concloent, no és el moment de debatre mocions sobre un projecte del 
que no se sap res, de com acabarà tot. No sé si s’acabarà sortint o no, 
parlem-ne quan arribi el moment, tal i com acaba de manifestar 
l’Alcalde. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Per començar, amb les dades que hi ha en l’actualitat de la situació que 
tenim d’atur i de crisi, queda de manifest que tant Cornellà com 
Catalunya i Espanya viuen en una profunda crisi econòmica. Patim 
moltes deslocalitzacions, els nostres bancs no tenen capacitat de 
finançar projectes empresarials, som el quart país del món en atur, 
tenim un dèficit públic enorme i som la segona economia del món més 
estancada. Aquests quatre elements llastren el nostre creixement 
econòmic a mig termini. 
 
Davant aquesta situació sembla evident que tant el país com Cornellà 
necessiten inversions per dinamitzar la nostra economia, i és en aquest 
sentit que creiem que rebutjar inversions de capital privat seria un luxe 
en aquests moments i no ens ho podem permetre si realment volem 
aturar la sangria de l’atur. 
 
És per aquest motiu que el Partit Popular de Cornellà estarà sempre a 
favor d’un projecte que és positiu per a la generació de riquesa i de llocs 
de treball a Catalunya i a Cornellà. 
 
No obstant, sí que estem d’acord en que falta informació i major 
transparència sobre aquest projecte i, en concret, sobre l’oferta que ha 
realitzat el Govern de la Generalitat a l’empresa Las Vegas Sands, per 
la qual cosa sí que reclamaríem màxima transparència i informació en 
aquest sentit. 
 
Volem recordar que el PP de Cornellà es va presentar a les últimes 
eleccions amb una clara prioritat que era crear ocupació i frenar la 
sangria de l’atur a la nostra ciutat, perquè considerem que això és 
defensar el nostre programa electoral. Creiem en un model de ciutat on 
la gent pugui treballar i hi hagi prosperitat i riquesa. 
 
El Grup Las Vegas Sands ens ofereix aquesta possibilitat ja que vol 
invertir en la nostra comarca i en la nostra ciutat i proposa construir un 
projecte d’oci que suposa una inversió de 17 mil milions d’euros, que 
crearia més de 200.000 llocs de treball directes i indirectes durant els 
propers anys. 
 
L’oferta de llocs de treball que poden oferir s’ajusta a la tipologia 
d’aturats que té la nostra ciutat, ja que augmentaria considerablement 
les possibilitats de trobar treball en sectors com la construcció, neteja, 
seguretat, serveis auxiliars i, a més, dinamitzaria l’economia de moltes 
petites empreses i comerços del nostre entorn. Hem de tenir en compte 
que l’empresa promotora s’ha compromès públicament a donar prioritat 
a les persones del voltant per a la creació de llocs de treball. 
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Per això, el Grup del PP entén que dir “no” a Eurovegas i no proposar res 
alternatiu per a crear llocs de treball a la nostra ciutat és, si més no, poc 
seriós. 
 
També s’ha de tenir en compte que si en alguna cosa és competitiva 
Espanya i Catalunya, és en turisme, perquè som el tercer país del món 
en turistes i el turisme no és una activitat de segona. Canviar el model 
productiu català necessita molts anys i no és incompatible amb ser 
líders mundials turístics. El projecte que es planteja posaria a la nostra 
ciutat en el mapa turístic mundial ja que albergaríem el major centre 
europeu d’oci i de convencions. 
 
Si finalment Eurovegas s’instal·la a la nostra comarca i en el nostre 
municipi, és evident que les finances del nostre Ajuntament 
augmentarien considerablement. Hi ha estudis econòmics elaborats que 
diuen que només en el procés de construcció del complex es podrien 
recaptar més de 350 milions en concepte d’impostos de construccions i 
que cada any s’estima que pagaria 56 milions d’euros en concepte d’IBI 
i d’IAE. Amb tots aquestos ingressos es podria fer molta política social, 
baixar molts impostos i seguir creixent per la via de l’impuls de noves 
inversions productives municipals. Òbviament la nostra ciutat 
estalviaria molts costos socials al reduir-se considerablement l’atur. 
 
Per últim, assenyalar que existeix un important consens polític a favor 
d’Eurovegas: el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Comunitat de Madrid. 
L’Ajuntament de Barcelona veu amb bons ulls aquest projecte i només 
estan en contra uns pocs com Iniciativa per Catalunya o Esquerra 
Republicana. 
 
Creiem que la cultura del “no a tot”no ens porta  a cap lloc i que és la 
mateixa mentalitat dels governs que ens han portat a l’atur i a la 
depressió econòmica. 
 
Aquesta seria la nostra idea sobre el projecte d’Eurovegas. 
 
Una vegada posada de manifest l’oposició del Grup del PP respecte a la 
moció que ha estat presentada per Iniciativa per Catalunya, voldríem 
deixar també clara una qüestió i és com s’ha portat aquesta moció al 
Ple. Aquesta és una moció que en els seus punts d’acord insta al Govern 
de la Generalitat a assumptes que no són competència directa de 
l’Ajuntament ,i no obstant, s’ha permès que formi part de l’Ordre del Dia 
d’aquest Ple i que sigui debatuda. 
 
El nostre Grup va presentar una moció sobre la defensa del bilingüisme 
i no se’ns va permetre la seva entrada en l’Ordre del Dia, d’una forma 
que considerem arbitrària i injusta. Ja hem presentat un recurs de 
reposició impugnant aquesta decisió i la nostra intenció és emprar tots 
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els mitjans al nostre abast perquè en aquest Ple tots els Grups polítics 
rebin el mateix tracte pel que fa a la presentació de mocions. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Abans de donar la paraula en un segon torn, dir que el Consell 
Comarcal no ha manifestat res. Ho dic per deixar-ho clar. Em sembla 
que el Consell Comarcal al mes de juliol farà un debat però també dir 
que el Consell Comarcal no donarà el seu suport a aquest projecte. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
S’han dit moltíssimes coses des que he presentat la moció. La primera 
cosa que haig de dir és que, en tant que és una moció -que com molt bé 
explica l’exposició de motius i així he intentat explicar-ho jo en la meva 
intervenció- que proposa Iniciativa, però és una moció treballada amb la 
Plataforma “Aturem Eurovegas” de Cornellà, per tant, amb bastant gent 
i entitats de la ciutat, dificulta o impedeix que nosaltres en aquests 
moments acceptem cap altra rèplica o cap altra esmena. Per tant, la 
primera és que no acceptem la proposta que ens planteja el Partit 
Socialista, en primer lloc, per respecte a tota la gent que ha portat 
aquesta moció i que ha fet aportacions. 
  
Això la primera part, però hi ha també un element de contingut. No 
estem d’acord amb algunes de les expressions que es plantegen en la 
moció alternativa, i ara -si em deixeu uns minuts- us ho explicaré, però 
abans deixeu-me fer un previ.  
 
Crec que ens estem enganyant tots/es si ens creiem que el “partit” 
encara no ha començat, si ens creiem que no hi ha ningú negociant. Jo 
veig a uns senyors que se’n van a Les Vegas a negociar, veig a uns 
senyors que venen de Les Vegas a Catalunya i entren al Palau de la 
Generalitat i parlen.  
 
No podem fer un exercici com de dir “aquí no hi ha res, aquí no hi ha 
negociació, aquí no hi ha projecte”. Crec que no ho podem fer i no crec 
que sigui responsabilitat dels 25 regidors/es que estem aquí, però del 
conjunt de l’administració pública, pensar que no hi ha res. Hi ha una 
proposta. El que no sabem és fins on arriba la proposta, però existir, 
existeix, i negociar, estan negociant, i hi ha una gent que fa rodes de 
premsa. Hi ha un Govern de la Generalitat que convoca rodes de 
premsa. Hi ha uns senyors que estan llançant missatges a través de la 
premsa, per tant, no és ben bé això. 
 
Segon element –i a mi em sembla important- crec que no podem acceptar 
aquest xantatge que ens fa la Generalitat. No és casualitat que 
plantegin la ubicació d’aquest projecte a la nostra comarca.  
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Evidentment que tots/es estem preocupats per la gent que no té feina a 
la nostra ciutat i a la nostra comarca, però el plantejament del projecte i 
la dinàmica de treball de la Generalitat és un xantatge i una agressió a 
la nostra comarca i a la nostra ciutat.  
 
No podem acceptar que ens digin: “bé, quan ho tinguem fet, ja us ho 
explicarem”. No, no, escolti, no podem acceptar que juguin amb els 
nostres aturats. Estan jugant amb els nostres sentiments i amb els 
nostres aturats/es.  
 
Un exemple i una cosa que em sembla que és important -que crec que és 
una crítica a la Generalitat i que hem de fer com a Ple- és que en 
aquesta ciutat ha hagut intervenció de la Generalitat per ubicar 
projectes. El senyor Pujol, ¿com ens va explicar la possible ubicació del 
Camp de l’Espanyol aquí?. Ho va fer amb un projecte tancadet i en una 
carpeteta dient: “això és el que volem fer i us ho mengeu amb patates”. 
 
El senyor Pujol va trucar als alcaldes. Crec que va parlar amb l’Alcalde 
Montilla, i li va plantejar les possibilitats, crec que l’Alcalde Montilla va 
poder intervenir. Bé, nosaltres hem pogut intervenir en el projecte de 
l’Espanyol. L’Ajuntament de Cornellà ha pogut intervenir una mica en el 
projecte d’urbanització de la zona que fins i tot és zona del Prat.  
 
Crec que el model d’ubicació d’això no té res a veure amb el model de 
respecte institucional -almenys l’anterior Alcalde això m’ho va explicar-, 
que el respecte institucional del President de la Generalitat anterior no 
té res a veure amb el respecte institucional que està tenint en aquests 
moments la Generalitat de Catalunya, el Govern de Catalunya amb 
aquesta ciutat i amb aquest Govern de la Ciutat. 
 
Entro en la qüestió concreta. Quan plantegeu una moció alternativa, la 
moció alternativa del Partit Socialista, pateix bàsicament d’una 
percepció que crec que és errònia i és antiga. Si em permeteu que us ho 
digui, no es pot fer aquesta dicotomia entre les persones i el medi. Les 
persones no vivim en l’aire. Les persones vivim en un medi ambient 
concret, en un territori concret, en una terra concreta i la terra sense les 
persones tampoc és una cosa etèria. Tot té una relació vital i una relació 
de sostenibilitat.  
 
Quan parlem de sostenibilitat no parlem només d’ocells i de rius, parlem 
d’una relació entre l’home-terra, entre les relacions de persones, entre la 
ubicació dels espais físics, entre com les persones ens relacionem amb 
el nostre medi natural. No podem fer aquesta lògica de dir: “bé, 
respectem el medi, però si és per garantir ocupació ens carregarem el 
medi”. Això ja no és així. Fa quatre dies aprovàvem una Declaració de 
Rio+20 que deia tot el contrari.  
 
Crec que heu de revisar en profunditat –us ho dic amb tot el respecte- 
aquesta visió que teniu. Ja no és separable això. Les persones vivim en 
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un medi concret i aquest projecte -el que sabem d’aquest projecte- és 
una agressió sobre el nostre medi, sobre la nostra qualitat de vida. Com 
explicarem als nostre veïns que no ens afecta un gratacel de 140 metres 
a la banda de l’Institut Martí i Pol?, això ens afecta al nostre medi i en la 
nostra manera de viure. 
 
Un altre element. Situeu vàries vegades “ocupació” qualsevol projecte, 
qualsevol ocupació, doncs no, no estem d’acord. Nosaltres no volem per 
a la nostra ciutat qualsevol ocupació, qualsevol model econòmic. 
Cornellà no pot acceptar “qualsevol”. Cornellà ha d’acceptar ocupació de 
qualitat, ha de tenir ocupació de qualitat, perquè qualsevol ocupació que 
garanteix Las Vegas Sands i el seu projecte, és la situació que tenim a 
Las Vegas, que és la ciutat amb el major percentatge d’atur de tot 
Estats Units, és la ciutat amb el nivell d’abandonament escolar més alt, 
amb el nivell d’instrucció més baix. La ciutat on sindicar-se i les 
empreses on sindicar-se no és possible, on els drets laborals es 
vulneren. Jo no vull això per a la meva ciutat, per tant, sí a les 
inversions, “no, el no, pel no” sí a les inversions, però les inversions que 
vinguin a garantir una qualitat, un equilibri territorial i unes possibilitats 
de desenvolupament d’aquesta ciutat. No una inversió que el que ve és 
a col·locar-nos un altre segell estigmatitzant encara més. 
 
Sí que estem d’acord en una cosa. Si no hi ha Las Vegas, que vingui 
inversió, estudiem altres inversions. Si el Govern de la Generalitat està 
disposat a buscar inversors i a treballar perquè hi hagi inversors, que 
continuï fent-ho. Si realment la sensibilitat del Govern de la Generalitat 
envers aquesta ciutat i aquesta comarca és tan important, doncs que 
s’impliqui, que continuï buscant inversió, que continuï treballant per 
millorar la situació de la comarca. No que només ens digui: “O Las 
Vegas o res”. Això és un xantatge que no crec que puguem acceptar. 
 
En aquest sentit una última reflexió. Aquest projecte no és d’inversió 
privada cent per cent. En aquest projecte s’obliga a una inversió pública 
important. El plantejament del consorci públic per expropiar, les 
necessitats d’urbanització, les necessitats de transformació territorial 
que hi haurà, això serà amb diners públics. Per tant –i aquí interpel·lo 
als senyors del PP i als senyor de Convergència- si hi ha diners públics 
per garantir la ubicació d’aquests projectes aquí, ¿per què no hi ha 
diners públics per garantir que els emprenedors de Cornellà, les petites 
empreses, que les empreses potents d’aquesta comarca que estan patint 
la crisi econòmica, tinguin recursos per garantir el seu manteniment?. 
Aquest és el gran “que” de la qüestió, i crec que és la gran trampa del 
plantejament. 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Crec que el nostre posicionament inicial ha quedat prou clar. Tenim clar 
que qui impulsa i qui promou aquest projecte és la Generalitat. Estàvem 
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dient que abans de que la Generalitat mogui i faci qualsevol pas, ens ha 
de consultar als municipis afectats. Hem dit que el que volem és que 
respectin les lleis pertinents de tota mena de lleis, però el que sí que 
també volem que quedi palès és que tenim clar la pobresa que tenim a 
Cornellà, la pobresa emergent amb aquests 8.340 persones que estan a 
l’atur i molts d’ells sense prestació ni cap mena de subsidi. Per tant, 
defensant els interessos de la ciutat el que volem és això, el que diem a 
la moció, que la Generalitat estudiï el projecte, no evidentment a 
qualsevol preu, i si no ve aquest projecte, que estudiï qualsevol mena 
d’inversió pública o privada per a la creació de nous llocs de treball.  
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament dir referent a l’últim que comentava l’Arnau, que el problema 
actual és que ara no hi ha inversió, és un problema que els bancs no 
donen diners, les empreses no poden invertir i aleshores ara se’ns 
presenta una oportunitat que potser sigui única, i en la situació que 
estem prioritzar l’ocupació em sembla que és bàsic per a sortir de la crisi 
en la que estem. I l’oportunitat que se’ns presenta –com deia- 
probablement només passi una vegada i acceptar-la i agafar-la ara 
seria la sortida d’aquesta situació dels vuit mil i escaig aturats que 
tenim a Cornellà gairebé d’una tongada –per dir-ho d’alguna manera-.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que el tema està suficientment debatut, però primer vull fer un 
aclariment.  
 
El tema de l’Espanyol ho va promoure aquest Ajuntament, no ho va 
promoure el President de la Generalitat. Era un projecte municipal que 
després es va incorporar el Prat i després vam cedir tant des del Prat 
com Cornellà els temes que fessin la Generalitat, però no és el mateix.  
 
Primer agraeixo el to del Ple, de les intervencions, perquè aquests són 
temes que obren debats apassionants, que és comprensible i crec que el 
que hem de tenir en compte és que és evident que estem preocupats en 
com ens pot afectar això. És evident que estem discutint una proposta 
perquè sinó hagués proposta seria bastant absurd discutir en el Ple 
sobre aquest tema. Però és evident també -i això tots ho reconeixem- que 
el que no tenim són els detalls del que estem parlant. Nosaltres no som 
ciutadans en el sentit de què no tenim una responsabilitat institucional. 
Nosaltres tenim una responsabilitat institucional i nosaltres, per tant, 
hem de marcar la nostra posició en base a tot allò que no sigui una 
especulació d’una pàgina d’un diari.  
 
Tot el que tu has comentat, Arnau, està recollit en aquesta moció. Tot el 
que ens preocupa. Tot el que no volem que es posi en perill, tot, perquè 
hi és, perquè ho ha llegit l’Emília i hi és. Està tot, no falta res. És més, 
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avui, aquest migdia a la Cadena SER -i he estat en la seva Web- he fet 
una declaració sobre els temes dels bancs i he dit: “escoltin, ¿com pot 
ser que un projecte que ve d’inversió estrangera, ens diguin en aquests 
moments que busquen finançament local dels bancs d’Espanya”?, però 
això sí que és una presa de pel. Això és una barbaritat, quan no hi ha 
diners per a les persones, per a les petites i mitjanes empreses. Escoltin, 
si venen que vinguin amb una inversió estrangera, que vinguin amb 
inversors estrangers. 
 
Per tant, jo tinc clar –perdoneu que ara parli en primera persona- els 
meus límits, del que jo crec que no pot ser. Però ho diem a la moció i la 
moció per a nosaltres és un reforçament de la nostra posició, perquè 
deixa molt clar que sí que hi ha altres postures, que poden haver altres 
postures, però és evident, el debat no acaba aquí, en el cas que vinguin, 
perquè si no venen, doncs el debat s’ha acabat. 
 
Mentrestant nosaltres, què farem vinguin o no vinguin?. Nosaltres hem 
d’apostar pel nostre projecte, però tampoc ens hem d’enganyar. El 
nostre projecte el que podem fer a la ciutat és “paracetamol social”. No 
ens enganyem, és el que és. Tan de bo poguéssim fer més coses. 
 
L’Àrea Metropolitana destinarà més diners per contractar gent. Ens 
podem riure aquí en aquesta Sala, però les persones que tenen patiment 
no riuen, no són “panxes contentes”. Les persones que contractem no 
riuen, no els hi fa cap gràcia, no estan per a res, per tant, el mateix 
respecte per a aquelles persones.  
 
Això és el que intentem entre tots, sempre, i per això aquesta moció ens 
ha permès això, primer, fer un acostament, que és important, perquè hi 
ha algunes coses que ens separen però hi ha altres que ens aproximen 
també. I deixem clara una cosa, que el debat continua obert i el meu 
compromís -en el moment, si això es dóna- tots hem de tenir la mateixa 
informació i, evidentment, si podem construir una mateixa posició, doncs 
perfecte. 
 
Per tant, primer passaríem a la votació de la moció alternativa i si no 
s’obté el seu suport, passaríem a la moció d’Iniciativa. 
 
La moció alternativa presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, diu 
el següent: 
 
“Atès que el passat mes de novembre, el conseller d’Economia i 
Coneixement, Andreu Mas-Colell, i el de Territori i Sostenibilitat, Lluis 
Recoder, van viatjar a “Las Vegas (USA) per tractar amb el senyor 
Adelson propietari del grup inversor “Las Vegas Sands Corporation” la 
possible instal·lació a Catalunya d’un complex relacionat amb el 
foment del turisme i de l’oci que tindria hotels, casinos, restauració, 
teatres, i zones per a convencions. 
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Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la 
Generalitat ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sands Corporation”, de 
forma unilateral, un total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, 
entre Viladecans i Cornellà de Llobregat, per instal·lar aquest complex 
de turisme i d’oci vinculat a la industria del joc, identificat com 
“Eurovegas”. 
 
Atès que diferents mitjans de comunicació han informat i el propi 
Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat a preguntes 
parlamentàries que la participació de Cornellà de Llobregat en el 
projecte és un dels elements a tenir en compte per la seva viabilitat. 
 
Atès que en el Ple Municipal del mes de maig, a pregunta del grup 
municipal d’ICV-EUiA, el Govern de l’Ajuntament va manifestar que no 
es disposava de cap informació oficial per part de la Generalitat sobre 
el projecte. 
 
Atès que cal tenir present en tot moment que qui promou la iniciativa 
del projecte objecte d’aquesta moció no ha estat del món local, sinó del 
Govern de la Generalitat qui ha iniciat i portat tot el pes de les 
negociacions i els oferiments de territori, sense cap participació dels 
Ajuntaments afectats; i precisar de forma molt clara que el projecte 
“Eurovegas” no és un projecte municipal, ni una idea impulsada i 
promoguda pel govern municipal. 
 
Atès, per tant, que les decisions sobre aquest projecte d’inversió no 
són, ni seran adoptades pel Ple Municipal sinó que pel seu contingut 
hauran de ser tractades, i aprovades, pel Parlament de Catalunya i el 
Congrés dels Diputats; cal que des de la responsabilitat política 
municipal, es tingui present totes les opinions, protegint els interessos 
generals tant de la ciutat com de la seva ciutadania. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte a la nostra comarca del 
qual desconeixem els seus detalls i que genera opinions 
contrarestades per les diverses sensibilitats que conflueixen i que 
calen respectar, algunes motivades per la preocupació de l’impacte que 
pot comportar del tot comprensibles, i d’altres com una oportunitat de 
creació d’ocupació, cal evitar que trenqui l’actual clima social entre 
partidaris i detractors, sense tenir una informació acurada. 
 
Atès que actualment ens trobem immersos en una conjuntura de 
crisis econòmica global sense precedents, amb conseqüències 
devastadores i sense disposar com a país d’un motor econòmic i 
financer que pugui donar resposta amb recursos propis a l’actual 
realitat social, i tenint en compte l’actual perfil professional de les 
persones que en aquests moments es troben sense feina i sense 
perspectives a curt i llarg termini sobre el seu futur, obliga a estudiar 
aquelles iniciatives d’inversió amb recursos estrangers. 
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Refermar que tant important és la defensa del ecosistema territorial, 
com del ecosistema social i amb l’actual situació la nostra prioritat, 
amb quasi 70.000 persones aturades a la nostra comarca i més de 
8.000 al nostre municipi, és col·laborar en la recuperació econòmica i 
la creació d’ocupació. Per aquest motiu ens cal estar especialment 
atents i aprofitar totes les oportunitats d’inversió que es presentin per 
posar en valor el nostre territori, però aquestes no poden ser a 
qualsevol preu. 
 
Atès que davant d’aquesta situació, les diferents administracions 
públiques i en aquest cas el Govern de Catalunya té l’obligació i 
responsabilitat, d’analitzar en profunditat tots aquells projectes o 
iniciatives que puguin generar activitat econòmica de forma directa i 
indirecta, i avaluar-los abans de prendre qualsevol decisió. 
 
Atès que desconeixem els detalls del projecte, tant en el seu fons com 
en la seva forma, quines són les condicions i afectacions jurídiques 
que es podrien desprendre de la seva instal·lació, l’espai que necessita, 
la seva ubicació precisa, les seves conseqüències socials, territorials i 
econòmiques, cosa que dificulta establir un posicionament definitiu al 
respecte. 
 
Per aquests motius, el grup municipal socialista, proposa al Ple 
Municipal, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que explori tots els 
projectes viables d’inversió privada i pública que promoguin el 
desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat i que assegurin la 
creació de llocs de treball, dins del nostre marc legal i que s’ajustin als 
requeriments socials, ambientals i culturals de la nostra societat; i que 
al mateix temps cerqui alternatives de desenvolupament. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que un cop disposi de la 
documentació oficial necessària, precisant totes les seves 
conseqüències jurídiques, socials, territorials, i econòmiques sobre el 
projecte identificat com “Eurovegas”, convoqui als representats dels 
Ajuntaments afectats abans d’iniciar qualsevol procés. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que en el cas de que 
aquest projecte impulsat pel mateix no es concreti en el nostre 
territori, segueixi explorant nous projectes i cercant alternatives 
viables d’inversió pública o privada que promoguin el 
desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat, per tal de 
fomentar la creació de llocs de treball, ajustant-se als requeriments 
abans esmentats en el punt primer. 
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Quart.- Instar al Govern Municipal de Cornellà que vetlli pels 
interessos de la ciutat defensant qualsevol oportunitat de generar 
ocupació i riquesa sempre que es compleixin les lleis i el respecte a les 
relacions laborals, la seguretat, la protecció de la salut i la infància, la 
qualitat mediambiental i els valors que identifiquen la nostra comarca 
i la nostra ciutat. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i 
Coneixement, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, 
al President de la Generalitat de Catalunya i al President del Govern 
d’Espanya.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció alternativa del Grup Socialista és aprovada 
per majoria absoluta dels assistents. 

 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
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 de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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2.- Moció del Grup Polític Municipal de CiU, per a la instal·lació de 
càmeres de videovigilància. 

Grup de CiU, per a la  
instal·lació càmeres  
videovigilància. 

MOCIÓ 
 
“Atès que Cornellà i l’Hospitalet comparteixen una part important de 
zona limítrof, com és l’espai conegut com Femades on es troben 
situades diverses discoteques i bars. 
 
Atès que la situació de proximitat d’aquestes discoteques i bars situats 
al terme municipal del nostre municipi ve provocant, des de ja fa 
moltíssims anys, greus molèsties als veïns/es de l’Hospitalet que viuen 
en aquesta zona limítrof amb Cornellà, sense que fins a dia d’avui s’hi 
hagi posat remei. 
 
Atès que el cap de setmana del 17 de setembre de 2011, hi va haver 
una baralla amb armes blanques. 
 
Atès que el cap de setmana del 24 de setembre de 2011 es va produir 
una violació al polígon Femades. 
 
Atès que el dia 8 d’abril de 2012, es va produir un nou episodi violent 
entre bandes llatines a la zona de discoteques de Can Femades de 
Cornellà, on un total de sis joves, tant de menors com majors d’edat, 
varen ser detinguts pels Mossos. 
 
Atès que el passat 17 de juny de 2012 va morir apunyalat un menor 
arran d’una baralla en la zona de discoteques de Femades. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té instal·lades 
càmeres al seu terme municipal. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instal·lar càmeres de videovigilància amb suficient visió i 
claredat que arribi als carrers del Coure, Crom, Energia, passeig de la 
Campsa i zona propera del Passeig dels Ferrocarrils Catalans. 
 
Segon.- Obrir un període d’estudi de dos mesos per a què l’equip de 
govern municipal estudiï la possibilitat d’ampliar la instal·lació de 
càmeres de videovigilància en aquells indrets de la ciutat de Cornellà 
que consideri la seva presència com a necessària. 
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Tercer.- Obrir un diàleg amb l’Ajuntament de l’Hospitalet, per 
demanar conjuntament a la Conselleria d’Interior la instauració del 
dispositiu especial de vigilància dels Mossos d’Esquadra a la zona de 
Femades. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i a la Conselleria d’Interior.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquesta moció es centra sobretot a la zona de Famades i descriure els 
últims esdeveniments perquè la llista és molt llarga.  
 
Donat que el dia 8 d’abril de 2012 es va produir un nou episodi violent 
entre bandes llatines a les zones de discoteques de Famades a la 
nostra ciutat, on un total de 6 joves, tant menors com majors d’edat, 
varen ser detinguts pels Mossos. Atès que el passat 17 de juny de 2012 
va morir apunyalat un menor arran d’una baralla a la zona de 
discoteques de Famades. 
 
Ja hem manifestat en diferents Plens els nostres dubtes i hem presentat 
aquí tot el que ha fet falta. Creiem que la ubicació de les discoteques no 
és la correcta. Ja vam debatre fa un parell de Plens i es va acceptar i 
s’ha pretès legalitzar les discoteques.  
 
Si l’Equip de Govern Municipal ha decidit tenir les discoteques, el que 
hem de tenir present és que si les tenim, les hem de tenir bé. 
 
Ho hem aprovat, vol dir que s’aposta per un model de lleure. Vostès 
aposten per un model de gestió econòmica i no hem d’oblidar que això 
implica també una recaptació d’impostos i les arques municipals se’n 
veuen beneficiades, però, per tant, si nosaltres diem que les volem tenir, 
en aquest sentit nosaltres també creiem que les hem de tenir bé. 
 
En aquests moments el nostre Grup municipal considera que s’ha de 
donar seguretat a tots els usuaris de les diferents discoteques i també 
facilitar que els cossos de seguretat tinguin totes les garanties de poder 
actuar en aquesta zona 
 
La proposta que presentem no és una proposta aïllada que surt perquè 
se l’ha ocorregut a aquest Grup Municipal, sinó que és una proposta que 
pretén buscar el consens justament més enllà de les nostres fronteres 
com a Municipi. 
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L’Ajuntament de l’Hospitalet, a instància del Grup Municipal de 
Convergència, va aconseguir instal·lar vídeo càmeres a la zona del 
Passeig de Famades, a la zona al voltant de les discoteques que 
pertanyen al seu terme municipal. 
 
Per tant, aquesta moció el que pretén és, instal·lem les càmeres de 
seguretat en aquells espais de la ciutat nostres, que som nosaltres qui 
estem originant aquesta problemàtica, doncs que acabem d’intentar 
tenir en tota aquesta zona.  
 
Segurament no és la solució definitiva, però, potser, és una mesura 
pal·liativa i, per tant, aquest Grup Municipal presenta la moció. No 
només pel sector Famades, sinó que creiem -i no tenim prou informació- 
que poden existir altres punts conflictius que poden requerir de la seva 
instal·lació al llarg de la ciutat.  
 
No és obligació nostra, no som nosaltres qui els hem de dir a vostès, 
com a Equip de Govern, on les han d’instal·lar, però sí que els podem 
instar a que vostès estudiïn quines són aquestes possibles ubicacions, 
que vostès creguin poden tenir la necessitat de què siguin instal·lades i, 
per tant, els instem a que busquin aquests indrets. 
 
Per últim, hem volgut acabar també obrint el debat que vam fer en el Ple 
anterior -referent al tema dels dispositius dels Mossos d’Esquadra-. No 
em vull estendre, va ser un tema que està més que debatut i crec que en 
les properes setmanes el que “toca” és que l’Equip de Govern continuï 
parlant, acceptin les noves converses ja que el que tots volem és 
restaurar el dispositiu que teníem anteriorment. 
 
Per tant, crec que queden prou clars aquests tres punts i fins aquí la 
nostra moció. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Crec que és un tema que ens està preocupant des de fa dies, mesos, i 
en el cas de l’Elisa i jo que ja fa uns anys que estem en aquest Ple, el 
format de l’oci nocturn que té la nostra ciutat, i en concret la dinàmica 
que s’ha establert en el Polígon Famades, bàsicament en aquestes tres 
discoteques i la dinàmica que hi ha al voltant.  
 
Nosaltres partim d’una base que crec que no hem compartit amb la resta 
de Grups. El tema de Famades és “un pecat original”, és un problema 
que parteix del minut zero, en el minut que es van ubicar aquestes 
discoteques allà, amb aquella dinàmica, doncs evidentment hi va haver 
i ha anat implícita una problemàtica diversa, que ha tingut a veure amb 
diversos problemes, no només amb violència sinó en sorolls, en 
desplaçaments, en mobilitat, en consums, etc. 
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Crec que les tres vegades que hem parlat d’aquest tema en aquest Ple, 
des que soc Portaveu del Grup, hem dit el mateix. No és el tipus d’oci 
que nosaltres desitgem per a la nostra ciutat i, en especial, no és el 
tipus d’oci que nosaltres desitgem pels nostres joves, però, és el que hi 
ha. En tot cas, és el que tenim en aquella zona, ens agradaria que si 
poguéssim féssim una proposta per a un altre tipus d’oci. En tot cas, 
allà hi ha uns empresaris que tenen uns negocis i que volen fer els seus 
negocis allà i, per tant, treure benefici. 
 
Per tant, en la mesura que tenim allò allà, crec que sí hem de buscar 
solucions, i compartim amb el Grup de Convergència que hem de trobar 
solucions bàsicament perquè és un problema que ens afecta i que ens 
complica les relacions amb els nostres veïns. 
 
En aquest sentit, nosaltres no compartim la idea de les càmeres de 
vídeo vigilància de “facto”. Creiem que genera una expectativa que 
després no es concreta. De fet, ho hem parlat amb diferents experts en 
seguretat del nostre país i el que ens diuen és que, en general, les 
càmeres de vigilància no resolen res, en tot cas, desplacen els 
problemes a altres llocs no vigilats o, en tot cas, l’únic que et poden 
permetre en el cas del lamentable fet que va passar fa uns dies, que 
algú pugui tenir alguna possibilitat d’aconseguir alguna prova del què 
va passar allà, i poc més, en definitiva, no és més que generar una 
expectativa que tampoc es concreta. 
 
Com que sí estem d’acord amb que hi hagi la possibilitat de buscar 
alguna solució, el que li proposaríem al Grup de CiU –si és que estan 
d’acord- és una esmena “in voce”, que eliminés els dos primers acords, 
el primer i el segon, que parla en concret de les càmeres de vídeo 
vigilància i que ens quedéssim només amb el tercer on plantegéssim 
obrir un diàleg amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i amb els Mossos 
d’Esquadra per buscar quin és el dispositiu de seguretat –no de 
vigilància- que podria ser viable. 
 
Si el Grup de CiU acceptés aquesta esmena general, nosaltres no 
tindrem cap inconvenient a votar-la a favor sempre que estigui restringit 
això, i hem insistit en això, crec que els professionals de la seguretat no 
estem asseguts en aquest hemicicle, i segurament amb un bon diàleg 
entre les Guàrdies Urbanes de l’Hospitalet i de Cornellà i els Mossos 
d’Esquadra trobaríem una solució. 
 
Estem convençuts com a Crup que segurament amb la presència policial 
faríem molt més que amb les càmeres de vigilància, que el problema 
neix en la dificultat per garantir una presència policial més o menys 
contínua. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Aquest Grup comparteix amb Convergència -i crec que amb la resta de 
Grups-, la preocupació per millorar la seguretat en els carrers de la 
nostra ciutat, i en especial i donats els problemes i l’increment de la 
delinqüència que deia el portaveu de CiU, durant aquests últims mesos 
en la zona coneguda com sector Famades, la zona de les discoteques. 
Però, tot i compartir aquesta preocupació i buscant solucions reals i 
efectives al problema, entenem que les mesures que s’han de prendre 
són l’increment dels dispositius de vigilància per part dels Mossos 
d’Esquadra i de la nostra Policia Local, sobretot i especial els dies de 
major afluència de persones a les discoteques de la zona. 
 
D’altra banda i ja centrant-nos en els acords que es plantegen al Ple, 
assenyalar que els dos primers que fan referència a la instal·lació de 
vídeo càmeres en els espais públics, s’ha d’assenyalar que certament la 
via pública pot ser objecte de vídeo vigilància sempre i quan els requisits 
i les circumstàncies ho justifiquin i que se segueixi un procediment 
formal que ja està establert mitjançant llei perquè la vigilància sigui 
conforme a la normativa que resulta d’aplicació. I en aquest cas és 
competència exclusiva de les forces i cossos de seguretat de l’Estat per 
aplicació de la Llei Orgànica 4/97, i, en conseqüència, si les càmeres 
graven la via pública –que és el que proposa la moció del Grup de CiU- 
s’hauria d’adreçar a la Delegació del Govern als efectes d’obtenir la 
seva autorització, cosa que aquí a la moció no es proposa. 
 
Aleshores, pel que fa al tercer punt que seria obrir diàleg amb 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i demanar conjuntament el dispositiu 
especial de vigilància de Mossos, estaríem d’acord en el sentit de les 
vídeo càmeres. 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor-Delegat de l’Àrea de 
Política Territorial i Seguretat 
 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció per una sèrie de raons que 
ara explicaré, però el que no faré serà obrir ara un debat sobre una cosa 
que la moció no planteja que és el tema de l’oci nocturn a Catalunya, a 
Espanya i a Cornellà, que és el que heu parlat alguns i que crec que no 
“toca” aquí en aquest moment. 
 
Nosaltres votarem en contra i agraïm aquesta moció de CiU, perquè ens 
permet una vegada més que torni el dispositiu que tenien muntat els 
Mossos d’Esquadra en aquella zona. Ho vam demanar en el Ple, ho vam 
demanar per escrit al Conseller el dia 19 en una carta que hem enviat i 
ho hem tornat a demanar avui que hem tingut una Junta Local de 
Seguretat extraordinària, i ho continuarem demanant. 
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Pel que fa a les càmeres, nosaltres no volem més càmeres, volem 
Mossos d’Esquadra perquè càmeres sense Mossos no serveix de res. 
 
Quant a estudiar unes altres possibilitats de posar-les a la resta de la 
ciutat, doncs no tenim cap lloc conflictiu que faci possible aconseguir el 
permís de la Delegació per tenir les càmeres a Cornellà. No existeix, 
perquè ha de ser un tema molt especial. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Com s’ha plantejat en aquesta moció, càmeres i la dotació del cos dels 
Mossos d’Esquadra de recuperar tots aquests efectius que hi havia, no 
són substitutius, són complementaris. Crec que ha quedat prou clar en 
la meva exposició que és, uns i altres. Per tant, nosaltres per això ja 
posàvem aquest tercer punt, d’obrir el diàleg, que nosaltres volem 
recuperar el dispositiu, però la nostra proposta que afegim, la nostra 
proposta complementària és la instal·lació d’aquestes càmeres de vídeo 
vigilància en un lloc concret, pel motiu de què hi ha una zona 
problemàtica d’oci nocturn, i res més. I hem aprofitat l’ocasió per si 
l’Equip de Govern considera que hi havia de haver una altra ubicació, 
doncs que ens poséssim a treballar. 
 
També vull respondre a l’Arnau que ha dit que, clar que nosaltres no 
som professionals per decidir si ha d’haver càmeres o no ha d’haver 
càmeres, però sí que som polítics, i com a polítics, crec que el que sí 
podem fer és decidir si creiem que la nostra ciutadania ens ho demana, 
si creiem que no ens ho demana, però, en definitiva, nosaltres estem per 
actuar sempre sota el consell dels tècnics. Per tant, nosaltres mantenim 
la moció. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només un breu comentari. Nosaltres políticament estem en contra de les 
càmeres en general per vigilar a la gent. En general i fins i tot les dels 
caixers automàtics, però entenc que les dels caixers tenen una funció de 
seguretat per als qui treuen els diners i per tant, entenc que tenen 
justificació. 
 
En aquest sentit, crec que hi ha un problema d’arrel en la discussió que 
vull dir al portaveu de CiU. Nosaltres entenem que vista la ubicació i la 
problemàtica situada en aquell espai de la ciutat, estem d’acord en 
pensar en un dispositiu especial que ajudi a millorar la seguretat del 
conjunt dels que estan allà, no només dels veïns de l’Hospitalet o dels 
veïns d’Almeda, sinó de tots/es els/les que estan allà. El nostre –per 
entendre’ns- moviment o la nostra adaptació de la nostra posició 
contrària en general a les càmeres és que, si allà es demostra que la 
solució pels problemes de seguretat o per garantir més seguretat és 
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això, doncs bé, estem disposats a parlar-ne, però volem que realment es 
justifiqui bé que aquesta és la solució.  
 
Aquest és el nostre intent de transacció perquè creiem que, “de facto”, 
les càmeres no resolen res, però som conscients i crec que és 
responsabilitat dels que estem aquí, ser conscients que a la ciutat tenim 
un problema, si més no, un problema dimensionat en aquell espai, on hi 
ha problemes, perquè, home! l’altre dia va morir un noi, i, per tant, no 
ens podem quedar d’ulls clucs mirant de trobar una solució. Per tant, 
crec que és important que ens movem. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només dir una cosa. Això de les càmeres, encara sort que el Conseller 
d’Interior que va existir en el tripartit va posar càmeres dins de les 
comissaries, eh?, per tant, les càmeres, tot depèn.   
 
Al futbol –que ara està de moda- ser oportunista és bo si marques el gol, 
i en la política algunes vegades això té un problema i és que rebota 
contra teu, i clar, el que no podem aprofitar és quelcom que passava per 
allà i que ha estat dur per tractar un tema que ens preocupa a tots. 
 
Les càmeres serveixen des del punt de vista de la seguretat per no tenir 
policies perquè si tens policies no necessites càmeres, i allà el que 
necessitem són policies, i en això coincidim tots i coincideixen els tècnics 
que evidentment conformen la Junta Local de Seguretat.  
 
Nosaltres hem reclamat una cosa aquest matí i és l’acord que teníem 
amb el Conseller Saura, un acord al que vaig arribar amb ell i 
l’Alcaldessa de l’Hospitalet, res més. Crec que això és el que toca, 
sincerament, però algunes vegades val la pena pensar-se ben les coses 
perquè en el futbol està molt bé si marques el gol, però en la política el 
rebot et dóna a la cara. Nosaltres demanem Mossos i no calen altres 
coses, i per aquest motiu no li donem suport. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada per majoria absoluta dels 
assistents. 

 
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. 
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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. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
  
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
3.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Grup Popular ha presentat dues preguntes per escrit, les quals ja han 
estat contestades. 
 
Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup 
Municipal del PP, s’han presentat dues preguntes que, una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueixen: 
 
“Degut als preocupants successos en temes de seguretat ciutadana 
ocorreguts en la nostra ciutat aquest mes de juny i davant la negativa 
a la nostra petició d’una Comissió d’Urgència sobre seguretat 
ciutadana sol·licito: 
 
1.- Que amb la major urgència possible s’expliqui a aquest Grup, per 
escrit, tots els fets ocorreguts últimament en la nostra ciutat: 
nombrosos robatoris en restaurants i botigues, foc provocat per la 
pirotècnia de les Festes del Corpus a Can Mercader, els altercats a la 
zona d’Almeda, on s’ha instal·lat la Fira i, per suposat, l’assassinat 
d’un jove a la zona de discoteques de Famades.” 
 
“En primer lloc aquest grup municipal vol felicitar la labor que en 
aquesta ciutat ve desenvolupant la Guàrdia Urbana malgrat la manca 
de mitjans, tant humans com materials. 
 
No obstant això en aquests moments degut a la falta d’informació 
política i a la informació ciutadana, de la que ens fem ressò, aquest 
grup sí que discrepa del mètode i les circumstàncies d’actuació de 
l’anomenat popularment “Grup Especial de GU”. 
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Aquest Grup Municipal sempre ha defensat i defensa el bon fer de la 
Guàrdia Urbana respecte a la seguretat i l’ordre cívic en aquest 
municipi i, coneixedors d’aquesta veritat, ens assalten dubtes de per 
què aquest grup actua en alguns casos amb mètodes que s’allunyen 
d’aquesta filosofia principal propers al ciutadà, a saber i entre d’altres: 
 
- El passat 12 d’abril, 21:00 avinguda del Parc, aquest Grup va parar 

i sancionar a dos ciutadans, mare i filla que passejaven pel carrer a 
50 metres de casa seva. 

 
- El suposat fet punible és que una d’elles passejava amb un gos 

suposadament de raça perillosa. 
 
- Fins aquí tot normal, però el mètode ens sorprèn: 

Dues patrulles de Guàrdia Urbana, amb dispositiu lumínic encès. 
Gir dels dos vehicles de 180º. 
Vehicle damunt la vorera. 
Al menys 5 agents es van presentar com a grup especial. 

 
- Per cert la gossa que posava en perill a la resta de ciutadans és una 

gossa coixa i adoptada. 
 
La veritat és que creiem en la nostra Guàrdia Urbana i les persones 
que la forma, però volem saber a què es deuen comportaments com el 
descrit. Sigui com sigui, entenem que no és necessari un 
desplegament de mitjans tan mediàtics per multar per un gos coix, 
quan es roba amb violència en les nostres botigues. 
 
Per tot l’exposat i més enllà de l’anècdota i, atenent a altres queixes 
per comportaments similars: 
 
1.- Quines directrius d’actuació té aquest Grup Especial des de l’àmbit 
polític? 
2.- Amb quins mitjans personals i materials compta aquest grup? 
3.- Quines directrius executives de seguretat té? 
4.- Quins han estat els criteris i mètodes per a l’elecció dels agents que 
ho conformen?” 
 
El Grup de CiU, també ha presentat dues preguntes, que ja han estat 
contestades. 
 
La primera pregunta diu el següent: 
 
“Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades i 
de conformitat amb la legislació municipal, abans del proper Ple de 28 
de juny de 2012. 
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Arran de la campanya desenvolupada per l’Ajuntament de Cornellà per 
conscienciar a la ciutadania i promoure un ús racional i responsable 
de serveis i instal·lacions. 
 
Pregunta: 
 
Primera.- Que es faciliti al nostre grup municipal els criteris utilitzats i 
quantitats imputades en cadascuna de les diferents instal·lacions que 
disposen del cartell corresponent, així com el criteri d’elecció dels 
equipaments per portar a terme la campanya.” 
 
La segona pregunta diu el següent: 
 
“Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades i 
de conformitat amb la legislació municipal, abans del proper Ple de 28 
de juny de 2012. 
Pregunta: 
 
Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber 
referit a l‘espectacle  pirotècnic del passat dia 10 de juny de 2012 
coincidint amb el final de les Festes del Corpus: 
 
• Les dotacions de policia local, de bombers i equips mèdics 

disponibles a la zona. 
• El temps transcorregut des de l’inici del primer incendi fins a l’inici 

de l’apagada d’aquest per part dels bombers. 
• La distància de seguretat establerta per part de la Guàrdia Urbana 

des de l’ubicació de la pirotècnia fins a la gent més propera, 
especialment en la direcció del vent dominant 

• La i/o les persones que autoritzen l’espectacle pirotècnic atenent les 
condicions meteorològiques una estona abans de seu inici. 

 
Segona.-Aprofitem per sol·licitar la documentació següent referida a 
aquest acte: 
 
• El permís autorització per part de l’Ajuntament de Cornellà per 

realitzar el següent espectacle. 
• Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil. 
• Dispositiu de seguretat privada previst segons el decret 205/2001, 

de 24 de juliol. 
• Pla de seguretat per a prevenir els accidents que se’n deriven de 

l’acte on s’indicaran: 
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• Els sistemes de protecció i vigilància de la zona de foc i 
llançament des de l’inici de la instal·lació fins el començament de 
l’espectacle. 

• Recursos humans  i materials necessaris per tal de donar 
compliment a les mesures de seguretat establertes. 

• Descripció de les tasques a realitzar per a la verificació i recollida 
d’artificis pirotècnics no cremats. 

 
• Pla d’emergència: Elaborat per tècnic competent on s’indicarà: 

 
- Plànol on es recollirà en una zona de 300m-500m la ubicació del 

públic, edificis vulnerables, zona de foc i llançament, zona de 
seguretat, punts de vigilància dels cossos de seguretat (sanitat, 
ordre, extinció d’incendis, etc.), indicació de l’accés i evacuació 
dels espectadors. 

- Estudi i avaluació dels factors de risc que poden afectar a les 
persones que intervenen o que presencien l’acte i els béns i 
classificació de les emergències possibles: 
 
- Possibilitat d’un conat d’incendi a sufocar fàcilment o incendi 

més generalitzat. 
- Problema d’ordre públic. 
- Ferit lleu per un artefacte pirotècnic o ferit més greu. 
- Incendis provocats per les línies elèctriques o de gas, etc. 

 
- Recursos humans i materials: 

 
- Sanitat amb personal i equipament adequat. Descripció de les 

funcions i responsabilitats. Vies d’evacuació dels vehicles 
sanitaris. 

- Policial per a vigilància i ordre públic. Descripció de les 
funcions i responsabilitats. Ubicació dels responsables. 

- Nivell de protecció contra incendis adequat. Descripció de les 
funcions i responsabilitats. Ubicació del dispositiu.” 

 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Presentem dos precs. 
 
El primer seria en el sentit de la moció que vàrem presentar i que no es 
va deixar passar en la Junta de Portaveu. 
 
És referent a la llengua vehicular en l’ensenyament. Com és bastant 
extens després el passaré a la Secretària perquè consti sencer en l’Acta 
i ara el resumeixo una mica. 
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El prec una vegada traduït a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
 
“Atenent que la revista municipal Cornellà Informa en el seu número 
de febrer publicava en la seva pàgina vuitena que “Atenent les 
prioritats del Departament d’Ensenyament, les escoles públiques de 
Cornellà treballaven en consolidar l’ús de la llengua catalana com a 
llengua d’aprenentatge”. 
 
Malgrat la pregunta amb número de registre 8065 que aquest Grup 
Municipal va formular del següent tenor: 
 
¿Per què la revista municipal d’aquest Ajuntament no informa que els 
alumnes dels centres públics i concertats tenen el dret a ser 
escolaritzats en les dues llengües oficials? 
 
Vista la resposta de la Regidora d’Educació, senyora Rocío García, el 
passat 27 de març, en la que afirmava emparar-se “en l’article 11 de la 
LEC” que estableix que “el català, com a llengua pròpia de Catalunya, 
és la llengua utilitzada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del 
sistema educatiu”. 
 
Atenent a l’última sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 29 de maig, en la que el TSJC es pronunciava contrari a 
interpretar que l’esmentat article s’ha d’entendre necessariament com 
a la exclusió del “castellà com a llengua vehicular i d’aprenentatge” i 
matisa: “el que estableixen els preceptes [arts. 11.1 i 14.2.a) i b)] és 
que, a aquests efectes, la llengua utilitzada normalment és el català, 
no que hagi d’excloure a l’altra llengua oficial de Catalunya”. 
 
Considerant a més que la sentència declara “el dret dels recurrents a 
que (…) el castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular, devén 
l’Administració demandada adoptar quantes mesures siguin precises 
per adaptar el sistema d’ensenyament”. 
 
Considerant que aquest Grup Municipal va tornar a insistir en la no 
exclusió del castellà durant el passat Ple del mes de maig, preguntant 
a la Regidora d’Educació de la següent manera: 
 
¿Com és possible que aquest Govern Municipal es jacti de donar 
informació completa (drets i deures) a les famílies en matèria 
educativa? 
 
Lamentant que la lacònica i desdenyosa resposta de la Regidora 
d’Educació fora afirmar que “no és competència de l’Ajuntament”. 
 
Lamentant profundament la falta d’implicació de l’Ajuntament de 
Cornellà respecte al compliment de la llei i el menyspreu envers el 
futur de l’educació a Cornellà. 
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Vistes les declaracions de la Consellera d’Ensenyament, senyora Irene 
Rigau, que valoren la sentència del TSJC com “una bretxa” en el model 
d’immersió lingüística. 
 
Tenint en compte la manifesta voluntat del Govern Municipal de 
sumar-se a la insubordinació de les sentències judicials promoguda 
per l’actual (i l’anterior) Executiu de Catalunya i lamentant que el 
Partit Socialista es consideri per sobre i al marge de la llei, en tant que 
desatent l’article 9 de la Constitució que estableix que “els ciutadans i 
els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de 
l’ordenament jurídic”. 
 
Denunciant que el Govern Socialista de la ciutat oculti als seus 
ciutadans la possibilitat d’estudiar en castellà. 
 
El Grupo Municipal del Partit Popular prega: 
 
Primer.- Reclamar al Govern Municipal a instar de manera pública a la 
Generalitat de Catalunya que compleixi les sentències i adopti les 
mesures necessàries per a permetre l’educació en català i també en 
castellà. 
 
Segon.- Demanar al Govern Municipal que se informi de manera 
efectiva als veïns de Cornellà de la realitat del marc legal vigent, 
explicant el dret a rebre una educació bilingüe tant mitjançant 
Cornellà Informa com a través de la pàgina web municipal. 
 
Tercer.- Exigir al Govern Municipal que acati les sentències i exerceixi 
responsablement vetllant activament pel compliment de la llei i 
adaptant la seva oferta educativa a l’ensenyament bilingüe. 
 
Quart.- Demanar al Govern Municipal que insti a la Generalitat de 
Catalunya a millorar el marc legal vigent per incloure un tercer idioma 
com a vehicular en l’ensenyament. 
 
Cinquè.- Donar trasllat del present acord als grups polítics en el 
Parlament de Catalunya, en el Congrés dels Diputats, a la Conselleria 
d’Ensenyament de Catalunya i als col·legis públics i concertats de 
Cornellà.” 
 
 
El segon prec que presentem és referent a les festes del solstici d’estiu 
que en la Web de l’Ajuntament apareix un díptic que suposo que també 
s’ha publicat en paper de l’entitat “Els diables de Cornellà”. 
 
En aquest díptic –que no l’he portat aquí i aleshores no tinc el text 
exacte- però es fa insult directe a un grup de veïns, en aquest cas els 
veïns de l’entorn del Parc de Rosa Sensat i el prec seria que es retiri 
aquest anunci si encara no s’ha fet. 
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Nosaltres hem enviat una carta oberta a la Portaveu socialista que fa 
referència a això i aleshores, que de la mateixa manera que s’ha 
publicat això, doncs que es publiqui aquesta carta oberta en la Web de 
l’Ajuntament. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És evident que els precs no tenen respostes però en aquesta ocasió com 
que estem d’excepcionalitats. 
 
La primera sobre el prec d’ensenyament. Igual com vostè matisava qui 
té l’autoritat per posar les càmeres, que jo recordi, en aquest país la 
responsabilitat en els temes d’educació la té la Generalitat de 
Catalunya i no aquest Ajuntament i, per tant, per això, si no tenim 
competències no sé de què parlarem i no sé quina llei aplicarem perquè 
no l’hem d’aplicar nosaltres. 
 
Pel que fa al segon prec, vostè té un espai en “El Cornellà Informa” i, per 
tant, no hi ha cap inconvenient en què aquesta carta es publiqui. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i trenta minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, junta-
ment amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


