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ACTA PLE NÚM. 9/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
JULIOL DE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE JULIOL DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
vint-i-sis de juliol 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. 8/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de juny d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
2.- Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació 
s’indica. 
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Donar compte decret 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura del Decret  dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és 
el següent: 
 
 
- Decret núm. 4753/12 de data 19 de juliol. 
 

“Vista la necessitat de cobrir dos llocs de treball de Cap de Servei de la 
Guàrdia Urbana,  pel procediment d’urgència regulat al Decret 
233/2002, de 25 de setembre, pel que s’aprova el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals, als efectes de garantir el 
normal funcionament del servei. 
 
Atès que la proposta de designació es realitza per cobrir dues places 
vacants a la plantilla del personal funcionari i en la relació de llocs de 
treball. 
 
Atès que l’article 31 i 32 del Decret 233/2002 estableixen que es pot 
nomenar personal interí per cobrir transitòriament places que han de 
ser ocupades definitivament per funcionaris o funcionàries de carrera i 
per cobrir situacions urgents degudament motivades, quan les places 
figurin incloses en l’oferta pública d’ocupació i hi hagi la consignació 
pressupostària suficient. 
 
Atès que l’article 38 del mateix Decret estableix que es pot no observar 
el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de llocs de treball per 
als quals existeix la màxima urgència- 
 
Vist l’informe del Cap de la Guàrdia Urbana, pel que sol.licita es 
cobreixin aquests dos llocs de treball pel tràmit d’urgència atesa la 
manca de caporals operatius en el servei, com a conseqüència de les 
vacants de plantilla, de la jubilació en aquest mes de juny d’un caporal 
i de la baixa per incapacitat temporal de llarga durada d’un altre 
caporal, per poder garantir el correcte funcionament del servei durant 
els mesos d’estiu. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del passat 15 de juny, va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació per aquest exercici 2012 que inclou dues 
places de Caporal, de l’Escala d’Administració Especial, Sots-Escala de 
Serveis Especials, Guàrdia Urbana, grup C2. 
 
Atès que a la mateixa Junta de Govern Local, es va aprovar la 
convocatòria i les bases específiques de dues places de caporal de la 
Guàrdia Urbana, mitjançant el procediment de promoció interna i pel 
sistema de concurs-oposició. 
 
Atès que el temps a emprar en el desenvolupament d’aquesta 
convocatòria no permet que es puguin cobrir les dues places i llocs de 
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treball per garantir el correcte funcionament del servei a partir del dia 
2 de juliol de 2012.  
 
Vist l’informe del Cap de la Guàrdia Urbana que explicita quin ha estat 
el tràmit seguit per seleccionar als dos agents designats com a 
caporals. 
 
Atès que els agents de la Guàrdia Urbana, senyors Joan Bou Cantos i 
José Luis González Valero compleixen tots els requisits establerts als 
articles 11 i 12 del Decret 233/2002, per poder cobrir el lloc de treball 
de caporal, ja que la titulació requerida és la mateixa que per la 
categoria d’agent, tenen una antiguitat superior als dos anys en la 
categoria d’agent i es troben en situació de servei actiu, i han 
manifestat la seva disponibilitat i acceptació a la proposta que se’ls hi 
ha realitzat.  
 
Atès que existeix consignació suficient a les partides 
0780132B01200800, 0780132B01210000, 0780132B01210100, i 
0780132B01500000, i 0780132B01600000. 
 
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/nomenar 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.  
 
Atès el que disposa l’article 57.3 de la Llei 30/92 en relació a la 
retroactivitat dels actes favorables als interessats. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per cobrir dos llocs de treball de 
caporal de la Guàrdia Urbana. 
 
Segon.- Designar als funcionaris de carrera senyors Joan Bou Cantos 
i José Luis González  Valero, per ocupar interinament el lloc de treball 
de Caporal de la Guàrdia Urbana, amb efectes 2 de juliol de 2012 i 
fins que es proveeixin definitivament les places convocades o es pugui 
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revocar la designació per qualsevol altre supòsit recollit en l'article 33 
del Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i en 
tot cas com a màxim fins el dia 1 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.- Adscriure als senyors Joan Bou Cantos i José Luis González 
Valero al lloc de treball de Caporal de la Guàrdia Urbana, assignant-
los les retribucions corresponents al mateix 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.- Notificar la present resolució als interessats, al seu Cap, a la 
Junta de Personal i al Departament de Personal, als efectes oportuns. 
 
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. 
 
Setè.- Retrotraure els efects d’aquesta resolució a la data 2 de juliol de 
2012 en aplicació de l’article 57.3 de la Llei 30/92.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor-Delegat de l’Àrea 
d’Economia i Interior 
  
Es cobreixen per raons d’urgència per poder fer front als torns de 
vacances que hi ha al juliol, agost i setembre i es fan de manera 
provisional.  
 
S’ha fet un concurs oposició relativament ràpid. Sabeu que són tres 
mesos el que pot durar aquesta designació provisional.  
 
S’han aprovat les bases en una Junta de Govern de juny, perquè en els 
mesos de setembre i octubre, es faci tot el concurs oposició perquè 
aquestes places provisionals passin a ser ja definitives. 
  
Òbviament és un concurs oposició entre els mateixos agents de la 
Guàrdia Urbana. 
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VOTACIÓ 
 

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

Ratificar decret 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
- Decret núm. 4617/12 de data 11 de juliol. 
 
“Mitjançant Decret número 6933/2011, de 10 d’octubre, 
posteriorment modificat per Decrets 53/2012, de 13 de gener i 
370/2012 d’1 de febrer, i com a conseqüència de la nova organització 
derivada de la Corporació sorgida de les Eleccions Municipals que 
varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, aquesta  Alcaldia va 
designar els membres integrants del Ple i de la Comissió Permanent 
del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
posteriorment modificat per nous Decretes núm. 53/2012, de 13 de 
gener i 1296/2012, de 9 de març. 
 
 Atès que mitjançant informe del Director Tècnic de Cultura d’aquest 
Ajuntament, alhora que Secretari del citat Consell Municipal de 
Cultura, de data 28 de juny últim,  es sol·licita la modificació d’un dels 
membres de seva la Comissió Permanent, d’entre personalitats de 
reconegut prestigi del món cultural de la ciutat. 
    
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  

 
HA RESOLT 

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

Campillo, com a membre de la Comissió Permanent d’aquest 
Consell. 

  
• Nomenar al senyor Joan Romagosa López, com a personalitat de 

reconegut prestigi del món cultural de la ciutat, en la Comissió 
Permanent d’aquest Consell. 

 



 
 

 
 

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

 

 7

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquest decret fa referència a una baixa que va haver en el Consell 
Municipal de Cultura i per cobrir-ho per una altra persona en la 
Comissió Permanent. 
  
 
VOTACIÓ 
 

Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
 
4.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal número 23, 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis a l’escola 
d’educació especial Virolai, per l’exercici 2012-2013. 

Aprovar provisionalment 
Ordenança Fiscal núm.23,  
Taxa prestació serveis  
escola Virolai,2012-2013. 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta del Cap Administratiu de Polítiques de Ciutadania, 
sobre la conveniència de modificar l’Ordenança Fiscal Núm. 23, 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en l’escola d’educació 
especial Virolai, la qual  ha d’entrar en vigor el proper dia 1 de 
setembre de 2012. 
 
 Atès el que disposen els articles 15 i següents del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
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Llei reguladora de les Hisendes Locals, relatius al procediment a seguir 
en l’aprovació d’ordenances fiscals per les Corporacions Locals,  
 
Per tot això, com a President de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 23 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en l’escola 
d’educació especial Virolai, de conformitat  amb l’annex  1 del present 
acord. 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al tauló d’Anuncis d’aquest 
Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i en un diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en l’esmentat termini d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació 
provisional s’entengui com a definitiu. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que l’acord definitiu, incloent el 
provisional, elevat automàticament a aquesta categoria, es publiqui en 
el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entri en vigor  el 
dia 1 de setembre de 2012.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Aquesta taxa correspon al servei de menjador d’aquesta escola 
d’educació especial i la proposta és augmentar aquestes quantitats 
actualitzant-les en un 2,4%, tal i com ja vam fer amb les restant taxes i 
preus públics que van passar per la Junta de Govern. Com sabeu, 
correspon a educació i aquesta va abans que les restants que les 
aprovarem a l’octubre amb el pressupost, perquè, òbviament, el curs 
comença al setembre i ha d’estar tot aprovat en aquest mes. 
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VOTACIÓ 
 

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

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal de CiU, 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.   
   
 
 
 
5.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2012 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar expedient modifi- 
cació crèdits 23/2012.  

DICTAMEN 
 
“Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament de 
Premsa i Comunicació, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per fer front a les 
despeses previstes fins a finals d’any a diverses partides del 
Departament, per import de 14.265,57 euros. 
 

Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament 
d’Informàtica, motivada per les desviacions generades al contracte de 
subministrament de sistemes d’impressió unificat, per import de 
15.632,16 euros. 
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Vist els escrits del Departament de Salut Pública i Acció Social, 
sol·licitant modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de 
despeses, per la creació d’una partida per al concurs de relats breus 
escrits per gent gran; i per atendre els convenis de col·laboració 
subscrits amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al Transport 
Adaptat, per al control de mosquits, i del sistema de tarifació social de 
l’AMB, per un import total de 20.289,74 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdit del Departament 
d’Activitats i Ordenances Cíviques per suplement de crèdit amb càrrec 
a baixes per anul·lació de despeses, motivada per l’augment de les 
despeses del material d’oficina del Departament, per import de 480 
euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de Ciutat 
de la Lectura, motivada per l’adquisició de llibres i publicacions pel 
correcte desenvolupament del Pla Ciutat de la Lectura, per import de 
3.000 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de 
reconèixer crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu 
moment, per als quals no existeix dotació adequada o suficient al 
vigent Pressupost, dels Departaments de Manteniment i Serveis, 
Guardia Urbana, Educació, Joventut i Esports, per un import total de 
2.532,11 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 
23/2012 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: 
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MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0003.230A0.2260200 PUBLICITAT/ACCIO SOCIAL 1.089,00 0,00 605,28 483,72 

0003.230A0.2400000 EDICIONS/ACCIO SOCIAL 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 

0003.313A0.2260200 PUBLICITAT/SALUT PUBLICA 1.928,00 0,00 486,60 1.441,40 

0003.320A0.2400000 EDICIONS/EDUCACIO 11.306,00 9.233,47 0,00 20.539,47 

0003.332I0.2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES 8.397,00 0,00 2.256,37 6.140,63 

0003.333A0.2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/PATRIMONI CULTURAL 5.164,00 2.256,37 0,00 7.420,37 

0003.334H0.2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA 7.936,00 0,00 1.069,13 6.866,87 

0003.339A0.2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT 3.679,00 1.069,13 0,00 4.748,13 

0003.924A0.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA 1.600,00 486,60 0,00 2.086,60 

0003.924A0.2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 59.842,00 0,00 9.233,47 50.608,53 

0003.924A0.2400002 EDICIONS/PREMSA 2.999,00 0,00 614,72 2.384,28 

0006.920B0.2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS 75.254,16 15.632,16 0,00 90.886,32 

0006.920B0.2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES 13.875,00 0,00 4.000,00 9.875,00 

0006.920B0.6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) 40.000,00 0,00 11.632,16 28.367,84 

0331.313B0.2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PÚBLICA 12.137,00 1.043,89 0,00 13.180,89 

0331.313D0.2270600 TREBALLS TECNICS/VIGILANCIA ALIMENTARIA 4.413,00 0,00 1.043,89 3.369,11 

0332.231P2.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 49.541,00 0,00 1.350,00 48.191,00 

0332.231P2.4800004 PREMIS GENT GRAN 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 

0553.431B1.4800000 SUBVENCIO A USUARIS MERCATS 69.500,00 0,00 480,00 69.020,00 

0553.920H0.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS 2.000,00 480,00 0,00 2.480,00 

1401.334H0.2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA 1.953,00 3.000,00 0,00 4.953,00 

1401.334H0.2270600 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA 25.000,00 0,00 3.000,00 22.000,00 

 

TOTAL DESPESES   35.771,62 35.771,62 

 
MOD. PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA  

(RECONEIXEMENT DE CREDITS EXERCICIS TANCATS) 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0112.159K0.2030002 LLOGUER MAQUINARIA (CR) 0,00 1.585,04 0,00 1.585,04 

0112.933B0.2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR) 14.499,91 221,43 0,00 14.721,34 

0554.130A0.2269901 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA (CR) 0,00 61,74 0,00 61,74 

0663.325D0.2211002 MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI (CR) 0,00 319,83 0,00 319,83 

0663.326J0.2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA DE MUSICA (CR) 0,00 13,00 0,00 13,00 

0881.339K0.2260904 BUCS D'ASSAIG (CR) 0,00 194,70 0,00 194,70 

1001.340A0.2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ESPORTS (CR) 136,37 136,37 0,00 272,74 

 

TOTAL DESPESES   2.532,11 0,00 
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      ESTAT D'INGRESSOS 

    

  

Previsió 

  

Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 7.621.479,78 2.532,11 0,00 7.624.011,89 

 

TOTAL INGRESSOS   2.532,11 0,00 

 

      

      MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 

ESTAT DE DESPESES 

    

  

Consignació 

  

Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0331.313C0.4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIO 3.124,00 1.986,39 0,00 5.110,39 

0332.231P2.4640000 TRANSF. E.M.T./TARGETA ROSA METROPOLITANA 43.621,00 6.656,93 0,00 50.277,93 

0332.231P2.4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT 19.023,00 9.252,53 0,00 28.275,53 

 

TOTAL DESPESES   17.895,85 0,00 

 

      ESTAT D'INGRESSOS 

    

  

Previsió 

  

Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 7.624.011,89 17.895,85 0,00 7.641.907,74 

 

TOTAL INGRESSOS   17.895,85 0,00 

  
 

RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
       Altes         Baixes 
 
Cap. II.-  Despeses corrents béns i serveis 36.953,73       23.659,46 
Cap. IV.- Transferències corrents  19.245,85            480,00 
Cap. VI.- Inversions reals                              0,00       11.632,16 
 
  TOTAL 56.199,58        35.771,62 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
       Altes          Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers                         20.427,96              0,00 
 
  TOTAL 20.427,96                0,00 
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Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts 
en l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És un expedient de modificació de crèdit. Hi ha 35.000,- euros amb 
altes i baixes, o sigui una modificació per crèdit extraordinari, suplement 
de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses. 
  
Després hi ha 2.532,- euros de reconeixement d’exercicis tancats, amb 
factures que han arribat durant aquests mesos i corresponen a l’any 
passat. I després hi ha modificacions per suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria per 17.895,- euros i corresponen a 
quantitats que s’han de posar de més per als convenis que hi ha amb el 
Consell Comarcal.  
 
En tot cas, ho vaig explicar a la Comissió Informativa, però corresponen 
a temes de desinsectació, el tema de la targeta rosa metropolitana i del 
transport adaptat. Les quantitats per cada una de les partides les teniu 
a l’acord. 
  
 
 
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. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
   
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
6.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial Urbanístic per a 
l’assignació de l’ús a l’equipament E2, del sector Plana del Galet”. 

Aprovar provisionalment  
“Pla Especial Urbanístic  
assignació ús equipament  
E2, sector Plana del Galet”. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient del Pla Especial Urbanístic per a l’assignació de l’ús a 
l’equipament E2 del sector Plana del Galet, redactada per l’arquitecte 
Ricard Casademont Altimira, en qualitat de Gerent de planificació i 
gestió urbanística de l’Empresa Municipal Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., PROCORNELLÀ, S.A. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2012, 
en virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentat pla especial 
urbanístic i s’acordà sotmetre’l a informació pública, la qual es va dur 
a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 13-4-2012, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del dia 07-04-2012, al Tauler d’anuncis de la corporació i a 
la web municipal per un termini d’un mes, entre els dies 3 d’abril al 3 
de maig de 2012, ambdós inclosos, així com les notificacions 
efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell 
període s’hagin presentat al·legacions ni formulat suggeriments segons 
resulta de l’informe emès en data 21 de juny de 2012 per la Cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge amb el vist i plau de la Directora de l’àrea de 
data 2 de juliol de 2012, obrant a l’expedient. 
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Atès el que estableixen els articles els articles 67.1.d) i 85 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme en relació a l’objecte, regulació i tramitació dels plans 
derivats urbanístics; i els articles 80 i 81 del mateix text legal en 
concordança amb l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, del Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre,  pel qual es va crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en relació a l’aprovació definitiva per 
part de l’esmentada comissió territorial en trobar-se el municipi de 
Cornellà de Llobregat dins del seu àmbit competencial.  
  
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) del  Decret Legislatiu 2/2003,  de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a 
l’assignació de l’ús a l’equipament E2 del sector Plana del Galet, 
d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont 
Altimira. 
 
Segon.- Transmetre el present Pla Especial Urbanístic per a 
l’assignació de l’ús a l’equipament E2 del sector Plana del Galet a la 
Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont de 
PROCORNELLÀ, S.A., i a la Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità 
de Barcelona, 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  
 
És la tercera i espero que última vegada que passa pel Ple.  
 
Tots sabeu que en el nou Camp del Cornellà hi ha un tros que està 
declarat com a equipament esportiu i hi ha un tros tot just a l’entrada 
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que el Cornellà ha dit que volia fer una residència, i per això aquest tros 
ha de ser a part d’equipament esportiu, equipament educatiu, i és 
posar-li aquest trosset d’equipament educatiu. 
  
  
 
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. 
   
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA 
 
7.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, durant el tràmit d’exposició 
pública, i aprovar definitivament l’Ordenança Reguladora de 
l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

Desestimar al·legacions  
presentades per Oficina  
Antifrau de Catalunya,  
i aprovar definitivament  
Ordenança Reguladora  
Administració Electrònica 
Ajuntament. 
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DICTAMEN 
 

“Mitjançant acord plenari adoptat el passat 26 d’abril de 2012, aquest 
ajuntament va procedir a l’aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora 
de l’Administració Electrònica, ordenant que aquesta fos sotmesa al 
tràmit d’informació pública i audiència als interessats preceptivament 
establert. 
 
Atès que un cop finalitzat el període d’exposició pública el passat 22 de 
juny d’ enguany, es constata la presentació d’un escrit d’al·legacions 
i/o suggeriments per part de l’Oficina Antifrau de Catalunya en el qual 
es plantegen diferents esmenes que afecten a l’àmbit subjectiu de 
l’ordenança, a la seu electrònica, als principis de l’administració 
electrònica, a la identificació n l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la 
informació electrònica, al contingut  de la informació pública objecte 
de la difusió per mitjans electrònics (transparència activa) i a la 
tramitació electrònica dels procediments i tràmits. 

 
Vist l’informe del Director de Programes d’Alcaldia en relació a les 
al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de Catalunya, segons el 
qual es desprèn que examinades de forma exhaustiva el contingut de 
totes i cadascuna de les consideracions que figuren en les al·legacions 
esmentades, cal assenyalar que per part de l’ esmentada Oficina s’ha 
fet un gran treball de revisió i valoració de la proposta, que cal 
destacar. 
 
Del resultat del anàlisis realitzat es desprèn de forma resumida el que 
a continuació es detalla: 
 
1.- Sobre les consideracions preliminars referits als apartats del marc 
normatiu, la significació de l’Administració electrònica en la 
transparència de les Administracions Públiques i en l’accés a la 
informació pública; i  el respecte a l’autonomia.-   
 
No es detecta del seu contingut cap referència ni cap suggeriment 
respecte al text aprovat inicialment, s’entén més com una declaració 
justificativa de que la proposta resta emparada plenament per 
l’ordenament jurídic vigent. 
 
2.- Sobre l’àmbit subjectiu de l’ordenança.-  
 
Es suggereix una ampliació de  l’àmbit d’aplicació de l’ordenança en el 
sentit d’incorporar altres ens públics existents o que puguin ser creats 
en el futur, a institucions i òrgans municipals complementaris i també 
a subjectes i entitats privats que prestin i gestionin serveis públics 
municipals o exerceixin potestats administratives de la seva 
competència.  En la mateixa recomanació ja s’indica que la proposta 
n’esgota la totalitat d’ens que poden configurar el sector públic local, 
és  a dir és una observació, que l’ajuntament podria incorporar en el 
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marc de la seves competències, però que no incompleix cap norma. La 
proposta d’Ordenança no ho recull perquè es va valorar que els que es 
van assenyalar i en la forma que hi consten són del tot suficients per 
poder-la aplicar amb el mitjans que es disposen. 
 
3.- Sobre la seu electrònica.-  
 
Es planteja un conjunt de suggeriments per raons d’estructura i 
tècnica normativa: Dos de caràcter general, un d’ells és que la totalitat 
del seu contingut sigui traslladat i integrat al inici de l’article 16 de la 
proposta d’ordenança (capítol cinquè), i l’altre que la totalitat del 
capítol tercer (principis generals) s’ubiqui com a capítol segon (i aquest 
com a tercer); i  altres de caràcter més específic referits a l’agrupació 
dels principis que recull l’article 10 apartat tercer de la Llei 11/2007 i 
diferenciar-los dels que es refereixen estrictament a la publicació dels 
seus continguts, és  a dir els que recull l’apartat cinquè de la mateixa 
norma, i traslladar als seus principis de forma diferenciada en 
l’apartat general que figuren de l’Administració Electrònica, així com 
els referits als continguts que hi consten al capítol que fa referència a 
la difusió de la informació administrativa (article 14 i 15 de la proposta 
d’Ordenança.  En conjunt tots els suggeriments que es proposen son 
de forma i en cap cas de fons, i a més es va considerar que per la 
pròpia identitat de la seu era més convenient i entenedor recollir-ho en 
la forma que es va aprovar. 
 
4.- Sobre el principis de l’Administració Electrònica.-  
 
A més del suggeriment assenyalat en l’apartat anterior, es planteja que 
s’incorporin integrament els principis d’actuació que figuren en els 
articles 32 de la Llei 26/2010 i l’article 4 de la Llei 29/2010. En 
relació aquests quatre articles, la proposta d’Ordenança no recull de 
forma íntegra ni literal els preceptes esmentats, però si els recollits en 
la normativa estatal, però en l’apartat tercer article primer de la 
proposta s’indica que el seu objecte és el desenvolupament de la 
normativa que l’empara, en que figuren precisament els preceptes que 
es fan referència; per aquesta raó es considera que aquesta observació 
encara que podria ser tinguda en compte, no es considera substancial, 
i en quan al tema del canvi de ubicació del capítol és una qüestió 
d’estructura que no altera la essència del contingut de la proposta 
aprovada inicialment. 
 
5.- Sobre la identificació en l’accés dels ciutadans i ciutadanes a la 
informació administrativa electrònica.-   
 
Es planteja fonamentalment el suggeriment de substituir l’expressió de 
“dret a consulta” per la de “dret d’accés” i altres comentaris que no 
expressen cap proposta de canvi significatiu que calgui fer menció. En 
quan al de la modificació concreta, entenent que no és necessari 
realitzar-la al estar inclòs dins de l’apartat d’accés a determinades 
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informacions restringides que precisen la identificació prèvia del 
ciutadà.  
 
6.- Sobre el contingut de la informació pública objecte de la difusió per 
mitjans electrònics (transparència activa).-   
 
En aquest apartat  es constata que hi ha una valoració positiva pel fet 
que s’incorpora un conjunt d’informacions d’interès generals pels 
ciutadans més enllà dels previstos legalment, en virtut de l’autonomia 
que disposa l’ ens local per fer-ho; però és plantejant com en altres 
apartats un suggeriment refondre en un sol article i de forma 
sistematitzada, ordenada i més exhaustiva el que es recull en els 
apartats 4,4 12.1, 14 i 15 de la proposta d’Ordenança, i la proposta 
d’ampliació d’algunes informacions rellevants que no hi figuren. En 
relació al conjunt de suggeriments i propostes recollits en aquest 
apartat cal assenyalar que els relatius a l’estructura de la proposta 
d’Ordenança es considera que fonamentalment son qüestions de forma 
i no de fons i que pel que fa l’ampliació de continguts de la informació, 
encara que no estiguin del tot enumerats, molts de les anotacions que 
fan menció ja estan inclosos en la pròpia web municipal, algunes 
d’elles dins del compromís subscrit de “Millores de Governança” i que 
altres no hi figuren perquè es va prendre aquesta decisió per no 
considerar necessari la seva inclusió  i rés impedeix que així sigui, o 
bé perquè es va considerar que amb les definicions realitzades ja es 
cobria la possibilitat de poder incorporar-ne d’altres en el futur sense 
necessitat de tenir que modificar la proposta d’Ordenança aprovada. 
 
7.- Sobre la tramitació electrònica de procediments i tràmits.-   
 
Es suggereix bàsicament per raons sistemàtics que el contingut de 
l’article 33 de la proposta d’Ordenança sigui traslladat abans de 
l’article 18.1 . Es tracta dons d’una proposta de “millora” per raons de 
forma però no de fons ni de contingut. 
 
Per tot el que s’ha exposat en cadascun dels apartats, es considera 
que l’escrit d’al·legacions formulada per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya son suggeriments, que en alguns casos podrien millorar el 
redactat actual de la proposta d’Ordenança i que en cas de tenir-los en 
compte suposaria una modificació important de la seva estructura 
quan no son de caràcter substancial. 
 
Per les consideracions detallades i generals realitzades anteriorment, 
es considera que s’haurien de desestimar perquè en cap cas es 
denuncia que els preceptes que figura en la proposta d’Ordenança no 
s’ajusta a la normativa vigent; perquè es tracten fonamentalment de 
suggeriments de caràcter estructural, formal i sistemàtic, és a dir 
responen a propostes de forma i no de fons ; i perquè en els casos que 
són propostes de millora o ampliació de contingut  no figuren  
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precisament perquè la voluntat de la pròpia organització va ésser no 
incorporar-ho en virtut de les seves pròpies competències.  
 
Per tot això, la Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l`’Àrea de 
Presidència, 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 14 de juny, que va 
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 23 
de juny de 2011, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar íntegrament i per les raons anteriorment 
exposades, les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, durant el tràmit d’exposició pública, i aprovar 
definitivament l’ l’Ordenança Reguladora de l’Administració 
Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Publicar íntegrament el text de l’esmentada Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop transcorreguts 
quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el taulell d'anuncis de la Corporació,i 
s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el Butlletí d'Informació Municipal, anunciant la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Antifrau de Catalunya que 
ha comparegut en el tràmit d’exposició pública presentant al·legacions, 
als efectes legals escaients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Presidència 
 
Les al·legacions que ens ha presentat l’Oficina Antifrau de Catalunya 
són només observacions, són suggeriments de forma i en cap cas de 
fons. No són al·legacions substancials, no aporten contingut, perquè per 
exemple, demanen canvi d’ubicacions de capítol o canvi d’expressions o 
d’altres al·legacions queden recollides en l’acord de Millores de 
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Governança d’abril 2010. I, en definitiva, desestimem totes i cadascuna 
d’aquestes al·legacions perquè la majoria són de forma  i no de fons, 
sobre el contingut i, per tant, aprovem definitivament l’Ordenança que 
regula la relació entre administració electrònica  i la ciutadania, amb 
l’objectiu de ser una administració -com varem presentar quan vàrem  
aprovar inicialment aquesta Ordenança- més àgil, més eficaç, més 
transparent, millorant així la nostra proximitat amb aquest procés de 
modernització administrativa. 
  
  
VOTACIÓ 
 

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

Abstenció:  
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
   
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
8.- Modificar l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 21 
de juny de 2011, pel qual es va procedir a l’establiment del règim 
de retribucions i dedicació dels membres d’aquesta Corporació, en 
el sentit d’establir, amb efectes del dia 1 d’agost de 2012, el règim 
de dedicació exclusiva del Tinent d’Alcalde, senyor Antonio 
Martínez Flor. 
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Modificar acord establiment  
règim retribucions i dedi- 
cació membres Corporació 
Tinent d’Alcalde, senyor  
Antonio Martínez Flor. 

MOCIÓ 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les últimes 
Eleccions locals celebrades, aquest Ajuntament va procedir a 
l’establiment del règim de retribucions i dedicació dels seus membres, 
mitjançant acord plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011. 
 
Atès que en virtut de l’esmentat acord, el Tinent d’Alcalde i Regidor 
Delegat de l’Àrea de Política Territorial i Seguretat, senyor Antonio 
Martínez Flor, ve exercint el seu càrrec en règim de dedicació parcial, 
percebent per a això una retribució anual de 35.801,89 €, i figurant 
d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 
 
Atès  que és necessari regularitzar la situació del Primer Tinent 
d’Alcalde, senyor Antonio Martínez Flor aplicant, en quant a dedicació, 
i per tant règim retributiu, el que venia produint-se en exercicis 
anterior, que no és més que la permanència, i per tant de fet encara 
que no de dret, la dedicació exclusiva en aquesta Corporació.  
  
Atès que per part del Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àrea de Política 
Territorial i Seguretat, senyor Antonio Martínez Flor, s’ha mostrat la 
seva conformitat en acollir-se al règim de dedicació exclusiva amb 
efectes del dia 1 d’agost d’enguany, en comptes del que se li va atribuir 
en el plenari de 21 de juny de 2011 de dedicació parcial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les delegacions que legalment 
té conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 
21 de juny de 2011, pel qual es va procedir a l’establiment del règim de 
retribucions i dedicació dels membres d’aquesta Corporació, en el 
sentit de incloure, amb efectes del dia 1 d’agost de 2012,  al Tinent 
d’Alcalde,  senyor Antonio Martínez Flor, en el règim de regidors i 
regidores amb dedicació exclusiva, amb dret a percebre una retribució 
anual  bruta de 64.892,58 €. 
 
El règim d’incompatibilitats derivat d’aquesta dedicació serà l’establert 
amb caràcter general per aquest supòsit a l’acord plenari de data 21 
de juny de 2011. 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Butlletí d'Informació 
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Municipal, en conformitat amb el que disposa l’article 75.5 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat,  i al Departament de 
Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Com ja he explicat als Portaveus pels motius que he expressat i que he 
comentat amb tots vosaltres, proposaríem passar de la dedicació parcial 
a la dedicació exclusiva del primer Tinent d’Alcalde i fixar les 
retribucions  que considerem que estan entre allò que és la retribució de 
l’Alcalde i la d’un Tinent d’Alcalde. 
  
 Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Només manifestar -tal i com vam fer al Ple de juny- que nosaltres ja vam 
considerar que l’estructura que tenia aquest Ajuntament de que hi havia 
de tenir sis tinents d’Alcalde, nosaltres encara ens mantenim i creiem 
que ha d’haver-hi una reducció de Tinents d’Alcalde.  
 
En el moment que es va presentar aquest Organigrama les coses 
estaven bastant  malament i a dia d’avui encara estan més malament. 
Per tant, nosaltres encara  manifestem això, i el que el nostre Grup no 
acaba d’entendre i no trobem bé és que, aquesta de retribució d’aquest 
Tinent d’Alcalde sigui superior a la d’altres Tinents d’Alcalde. És la 
figura del primer Tinent d’Alcalde però nosaltres no acabem d’entendre 
això, i més quan en el proper punt el que estem fent és una rebaixa de 
sous, per tant, en aquest sentit, bé, és vostè qui porta tots  aquests 
temes, però nosaltres manifestem la nostra disconformitat en aquest 
tema. 
  
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Al nostre Grup habitualment no ens agrada fer debats sobre els sous 
dels electes i de les persones que tenen dedicació en l’Ajuntament, i 
tampoc volem que avui sigui un tema de debat, especialment aquest 
punt i sí que parlarem després en el número nou. 
  
En tot cas, el que em sembla que és raonable i sempre ho hem fet així és 
que és l’Equip de Govern qui ha de decidir l’estructura executiva o 
l’estructura de treball que vol. 
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Entenc que -com hem dit en altres moments- podríem fer altres 
organitzacions si nosaltres estiguéssim però és responsabilitat vostra 
fer-ho i, en tot cas, sí que creiem que és prerrogativa vostra decidir 
quina és l’estructura de l’Equip de Govern, i, per tant, quines són les 
responsabilitats. 
 
Nosaltres sempre us hem dit –no aquest mandat, sinó a l’anterior- que 
per a nosaltres l’important és que hi hagi aquesta dedicació exclusiva 
real a l’Ajuntament, i ens consta que el Tinent d’Alcalde així ho farà i 
crec que l’important és que la dedicació sigui efectiva per a la nostra 
ciutat i creiem que així serà. Per tant, entenem que és dintre de les 
vostres possibilitats d’organització i, per això, no hi tenim cap element 
en contra, sinó només que fer aquesta petita reflexió. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament reiterar el que vam dir també en el primer Ple de constitució 
de l’Ajuntament en el qual ja vam senyalar que ens semblava que els 
sis Tinents d’Alcalde es podien reduir, ja que estem en una situació 
complicada i ara estem encara en una situació més complicada, per la 
qual cosa seguim mantenint la mateixa postura i l’augment de la 
despesa en nòmines ens sembla que es podria intentar evitar. De totes 
formes és una qüestió que -com ja s’ha comentat- és competència de 
vostès, és la seva decisió i no hi ha res més a dir.    
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
  
Només vull dir una cosa. Jo sobre aquest tema sempre soc coherent, 
aquí i fora d’aquí. Fins i tot evito que en altres municipis tinguin aquest 
discurs, perquè considero que el que s’intenta en aquests moments és 
responsabilitzar, culpabilitzar  a responsables públics de conductes que 
res tenen a veure amb la seva retribució, en el seu cas tenen a veure 
amb els seus comportaments personals, però no amb les seves 
retribucions. 
 
Per tant, jo sempre intento preservar aquesta coherència, nosaltres no 
estem fent un plantejament gratuït, sinó que és un plantejament des de 
fa molts anys, o sigui, que la seva dedicació, la seva responsabilitat és 
la que és i considero que està més que justificada per la seva dedicació i 
també per la seva responsabilitat, que no és la mateixa d’un Tinent 
d’Alcalde, és molt més enllà. 
 
És evident que a nosaltres, a mi, em pertoca decidir quina és 
l’estructura, però aquesta és una estructura que en cap cas està –
diríem- sense continguts. 
 
Això ho torno a reiterar. Jo no vull parlar ara d’altres municipis, perquè 
aleshores algunes de les manifestacions que s’han fet aquí serien 
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bastant incoherents, però jo sí que guardo la meva coherència aquí i fora 
d’aquí, perquè considero que hi ha coses que no ajuden i, a més, 
estimulen discursos que -seré molt clar- sembla ser que fa uns quaranta 
anys, aquella gent que estava aquí no cobrava, i això és fals. Per 
tant,crec millor no abonar per oportunisme algunes coses, que és 
evident que quan un es passa, que tothom digui el que ha de dir, però 
em resulta curiós, perquè podria posar sobre la taula altres ajuntaments 
i altres retribucions, i a mi si que no em sortiria el color, i ho dic una 
mica per això, per ser coherents aquí i fora d’aquí. Jo, com a mínim, ho 
intento.   
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

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

 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
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.   
 
 
 
9.- Reduir, per a l’exercici 2012, les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació, així com la 
dotació econòmica dels Grups Polítics Municipals mantenint, 
respecte dels exercicis successius, el règim de retribucions i 
indemnitzacions aprovat pel Ple de data 21 de juny de 2011 i 
modificat posteriorment per diversos acords. 
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Reduir retribucions i in- 
demnitzacions membres 
Corporació, i dotació econò- 
mica Grups Polítics Muni- 
cipals. 

MOCIÓ 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les últimes 
Eleccions locals celebrades, aquest Ajuntament, mitjançant acord 
plenari adoptat el dia 21 de juny de 2011, va procedir a l’establiment 
del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels seus 
membres, i a la determinació de la quantia de la dotació econòmica 
dels Grups polítics municipals, que posteriorment ha sigut modificat 
mitjançant diferents acords plenaris. 
 
Atès que com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern, 
mitjançant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a fi de garantir 
l’estabilitat pressupostaria  i el foment de la competitivitat, el personal 
al servei d’aquest Ajuntament veurà reduïdes les seves retribucions 
corresponents a l’any 2012 en la quantia corresponent a la paga 
extraordinària del mes de desembre. 
 
Atès que l’Equip de govern d’aquest Ajuntament considera que ha de 
ser aplicada una mesura econòmica similar a les retribucions, 
indemnitzacions i dotacions econòmiques dels membres i grups 
polítics d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les delegacions que legalment 
té conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per al present exercici, una reducció de les 
retribucions dels membres de la Corporació en règim de dedicació 
exclusiva i parcial del 7,14% anual, que s’aplicarà en l’últim pagament 
corresponent al mes de desembre.  
 
Segon.- Establir que des del dia 1 de setembre al dia 31 de desembre 
de 2012, les indemnitzacions per assistències i les dotacions 
econòmiques dels membres i dels Grups polítics municipals tindran la 
quantia següent: 
 
 
• Indemnitzacions 
 
a. 289,31 euros per assistències a les sessions de Ple                       
b. 144,66 euros per assistència a les sessions de les Comissions 

Informatives de caràcter permanent. 
c. 950,07 euros per assistència a les reunions de la Junta de 

Portaveus.   
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• Dotació econòmica dels grups 
 
a. 304,00 euros mensuals per cada regidor electe. 
b. 456,00 euros mensuals per cada Grup polític municipal. 
 
Tercer.- Mantenir per l’any 2013 i exercicis successius l’import de les 
retribucions, indemnitzacions i dotacions econòmiques dels membres i 
grups polítics d’aquest Ajuntament aprovat per acord plenari de 21 de 
juny de 2011, en la nova redacció donada a aquest pels posteriors 
acords adoptats pel Ple en data 26 d’octubre de 2011 i al punt 
precedent d’aquesta sessió. 
 l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats  i al Departament de 
Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.”  
 
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en 
el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Butlletí d'Informació 
Municipal, en conformitat amb el que disposa 
 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquest punt és fruit del Decret que fa una setmana es va validar en el 
Congrés dels Diputats sobre diverses mesures que afecten a molts 
àmbits i, entre ells, als funcionaris,  personal laboral, personal de les 
empreses municipals, personal de les Fundacions, als quals no se’ls 
podrà abonar la paga extra de Nadal, i el que hem fet és un càlcul del 
que això significa.  
 
Si recordeu, quan nosaltres vam aprovar les nostres retribucions i 
indemnitzacions aquestes no fixaven que eren per 14 mesos, o sigui, ho 
podríem cobrar una vegada a l’any o ho podríem cobrar en 10 o 12 
mesos, per tant, el que tenim que fer és reduir els salaris, reduir les 
retribucions i les indemnitzacions. Això vol dir que en aquesta reducció 
ajustem les nostres retribucions, evidentment no cobrarem la paga extra 
de Nadal, i el que acordem també fins que no hi hagi cap altra resolució 
és que l’1 de gener es tornarà a recuperar les retribucions i 
indemnitzacions que estan fixades ara i que, si recordeu, ja s’havien 
reduït entre un 15 i un 10% depenen de la situació de cadascú.  
 
És l’única fórmula que hem trobat perquè legalment ho teníem que fer 
així i, per tant, el plantejament seria que totes les persones que tenen 
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dedicació exclusiva, tots els regidors/es que tenen dedicació exclusiva 
hi ha una disminució del seu sou anual d’un 7’14%, el mateix en la gent 
de dedicació parcial i el mateix que no és el 7’14% sinó que és més 
perquè hem tingut que fer un càlcul del que són indemnitzacions per 
ajustar-ho. 
 
En el tema de les subvencions als grups polítics municipals es redueix 
un 20%, encara que això no és obligatori, però bé, crec que si és el que 
ha fet el Congrés dels Diputats i això s’anirà fent, doncs evidentment,  
millor anticipar-se i plantejar aquesta situació.     
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

 
Volem manifestar la nostra sorpresa per aquest decret.  
 
El que en el fons avui plantegeu que aprovem, amb independència de si 
afecta directament a la nostra butxaca sobre les nostres retribucions, té 
tres elements que crec que són perillosos o, si més no, crec que 
l’Ajuntament no hauria de ser el primer en aplicar-ho, perquè la primera 
reflexió és que estem dient que ens sembla bé el Decret i que l’apliquem. 
Un Decret que ja veurem, es veurà en el futur, i no descarto que hi hagi 
recursos administratius i judicials fins l’últim moment, perquè no és la 
primera paga extra de Nadal que els funcionaris guanyen en els 
tribunals, no és el primer govern que ha intentat reduir una paga extra 
d’un funcionari i després es recupera en els tribunals.  
 
No acabem d’entendre per què hem de ser els primers en aplicar-lo. 
Total solidaritat amb els companys/es treballadors d’aquest 
Ajuntament i, si per desgràcia, per imperatiu legal, aquest Ajuntament 
ha d’aplicar la reducció de sou, i ha d’aplicar la eliminació de la paga de 
Nadal, em sembla que la gran discussió és que el salari dels funcionaris 
és comput anual igual que el dels regidors i aquí en aquest Decret 
només es parla de la paga de Nadal quan hi ha llocs on la paga de 
Nadal és sencera, hi ha llocs que la paga de Nadal és una part. Per 
tant, creiem que aquí hi ha bastant recorregut encara per veure i no 
acabem d’entendre per què hem d’aprovar això avui, perquè hi ha 
recorregut i el més probable és que hi hagi altres alternatives, per tant, 
em sembla que quan s’hagi d’aplicar als treballadors, apliquem-nos-ho 
nosaltres. 
 
Després una altra reflexió que per a nosaltres és més important. Estem 
avalant aquesta idea de què “menos política mejor”, estem acabant 
dient que els regidors/es cobren molt. Cada cop que ens baixem el sou 
estem fent el discurs de què els regidors/es cobren molt, i em sembla 
que és molt perillós el que estem fent. Perquè des que jo soc regidor és la 
quarta o la cinquena vegada que fem una reducció de sou, no un 
increment, sinó una reducció de sou. 
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M’agradaria saber, encara que no he fet l’exercici, des del 1999 fins al 
2012, si han pujat o han baixat les retribucions dels electes d’aquest 
Ajuntament, potser alguna s’ha reduït en 14 anys. Crec que hem de ser 
curosos i hem de ser conscients que la política requereix de recursos per 
poder fer política, sinó no hi ha manera de fer política, des del govern i 
des de l’oposició.  
 
Em sembla que és important que el missatge que llencem a la 
ciutadania és que també els grups de l’oposició hem de poder fer 
política, i amb una reducció una altra vagada del 20% de les nostres 
aportacions, doncs home, molta política no es pot fer. Nosaltres acabem 
fent números i amb dos regidors del mandat passat cobràvem més que 
amb quatre aquest mandat, i això em sembla que cap ciutadà 
considerarà que és raonable.  
 
Entenc que la situació de crisi és la que és, entenem que la situació de 
l’Ajuntament pot ser la que és, però crec que és important que allà on 
puguem no siguem els primers de la classe en aplicar-ho. Crec que 
correspon a un Ajuntament com Cornellà, a una ciutat d’esquerres, 
intentar resistir-se a l’aplicació de segons quins decrets que al final 
perjudiquen la qualitat de vida dels treballadors/es. Insisteixo que va 
més enllà de les retribucions el que estem aprovant avui.       
  
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Per la nostra part dir que estem plenament d’acord amb la moció 
presentada, quant a la reducció dels salaris dels càrrecs electes i de 
l’assignació dels grups polítics de l’Ajuntament. 
 
Per altra banda, el que sí que ens plantegem és si no seria el moment de 
buscar també un estalvi que anés més enllà, és a dir, com dèiem en el 
punt anterior, l’organigrama de l’Ajuntament contempla sis Tinències 
d’Alcaldia amb uns salaris elevats, també contempla una sèrie de 
càrrecs de confiança. No sé si en aquests càrrecs de confiança també hi 
ha una reducció, això ho desconec, i suposo que ara m’ho podran aclarir 
i si tot això també es reduirà, és a dir, d’acord amb la reducció que 
se’ns farà –jo m’hi poso el primer- però també buscar un estalvi que hi 
vagi més enllà, perquè crec que els temps són per ser austers al màxim, 
i tractar d’estalviar tot el que puguem. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Començaria per l’últim. Aquí no estem parlant d’estalvi, perquè si 
estiguéssim parlant d’estalvi, em resulta curiós que la Presidència del 
Govern té més assessors que tenia l’anterior President -per exemple-, 
molts més. Molts més vol dir molt més, no vol dir dos més, per tant, 
escolti, la lliçó primer al senyor Rajoy que és qui imposa aquestes 
mesures. 
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La segona, aquest Ajuntament ja ho hem dit moltes vegades, els càrrecs 
de confiança són els que són –dos- i, evidentment, no cobraran la paga 
extra de Nadal. 
 
Tercer, del que estem parlant és d’una reducció imposada, no a 
nosaltres, sinó als treballadors/es d’aquest Ajuntament, de les seves 
empreses i de les seves fundacions. Imposada. És del que estem 
parlant, perquè creiem que un Govern pensa que és el millor.  
 
Jo no ho comparteixo, però jo no vull fer el debat sobre això. Si volen fer 
el debat jo ho faig, cap problema, però jo no vull fer el debat sobre això, 
per tant, hem de ser conscients sobre què estem fent el debat. El debat 
és un. Hi ha un Decret, que diu: “escolti, els treballadors/es no poden 
cobrar la paga extra”. Això no afecta als polítics, eh!  no ens enganyem, 
no ho diu en cap lloc, ni obliga, però jo crec, perquè no ho puc fer d’una 
altra forma, jo no puc renunciar a la meva paga extra, mira per on!, 
perquè si renuncio tinc que abonar a Hisenda, això és una barbaritat, 
per tant, què tinc que fer?, doncs disminuir-me el sou. El Grup Municipal 
Socialista diu: “escolti, ens disminuïm el sou”. Per què?, doncs home, jo 
no puc anar explicant-li a la gent que treballa en aquest Ajuntament que 
no cobrarà la paga extra i jo sí. Això seria una barbaritat.  
 
Jo no estic assumint ni defensant un decret imposat. Estic dient que 
com això s’aplicarà perquè això ningú ho discuteix, doncs evidentment 
ho hem de fer. I què fem?, ajustar a tothom. És el que fem. Només. 
 
Sí hi ha una sentència d’aquí a no sé quants anys o abans de Nadal 
que diu que la paga extra s’ha d’abonar, doncs vindrà al Ple i 
evidentment, modificarem les retribucions, i ja està. Però el decret no sé 
qui ho impugnarà, per tant, el que jo plantejo en la meva moció és 
quelcom molt fàcil d’entendre, i és que els treballadors han de veure que 
els primers –encara que no ens agradi com a ells- que també s’apliquen 
aquestes mesures som nosaltres. 
 
Això és així encara que no estiguem d’acord, faltava més!, perquè 
considero no tan sols una barbaritat des del punt de vista salarial, ho 
considero una barbaritat econòmica. Ho he comentat amb tots els 
portaveus. Considero que és una barbaritat econòmica treure de la 
circulació econòmica, vuit mil milions d’euros que tots sabem que la 
major part d’aquests diners van a economia de consum i part d’aquesta 
economia de consum torna una altra vegada con ingrés a l’Estat. 
 
Altres mesures les puc entendre encara que potser no les comparteixo, 
però aquesta no l’entendré mai, però bé, considero que, a més a més, és 
una mesura anti econòmica. Això és el que penso, però no estem parlant 
d’això i no vull fer el debat sobre això. Ara bé, si algú vol fer el debat, 
doncs cap problema. 
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El debat és que hi ha un decret que nosaltres hem comunicat als 
treballadors/es que això s’ha d’aplicar i ho aplicarem. El Ple és ara i la 
gent d’aquesta Casa ha de veure que nosaltres tenim el comportament 
igual. Així de clar. Hem fet el càlcul del que això implica i, per tant, 
nosaltres renunciem a la paga extra i per renunciar a la paga extra hem 
de fer tot això, per tant, ho fem. 
 
És evident que no és la primera vegada que ens baixem el sou, que ho 
congelem, però també és cert que als funcionaris també se’ls ha baixat i 
congelat el sou, per tant, això no és nou. 
 
No enviem un missatge de sí cobrem molt  o poc, simplement el missatge 
és que, senyors i senyores, vostès tenen aquesta penalització i nosaltres 
també l’hem de tenir, perquè seria una mica “raro” –per dir una paraula 
sense adjectius- que nosaltres no ho féssim. No sé si som els primers o 
no perquè hi ha ajuntaments que ja tenen els seus acords, però jo ho he 
parlat i els seus acords ja posen 14 pagues i han notificat que 
renuncien, per tant, aquests que ja posen això no aniran a un Ple a 
modificar les seves retribucions, ajuntaments importants i altres ho 
faran, perquè clar, seria una mica estrany. 
 
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Sense acabar de compartir la reflexió, però, en tot cas, per no obrir més 
debats, podem acceptar que quan als treballadors/es de l’Ajuntament  
se’ls hi castiga amb aquesta mesura, doncs entenc que els regidors/es 
també hem d’acceptar part del càstig però això no té res a veure amb la 
dotació econòmica dels Grups, que entenc que és l’activitat política, és 
una part de la meva reflexió final, que els Grups polítics necessitem un 
mínim de recursos per efectivitat, i entenc que per molt que ho apliqui el 
Senat, el Congrés dels Diputats, el Parlament de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, entendré que aquí nosaltres hàgim d’entrar en 
aquesta lògica. Allà governa qui governa i aquí entenc que governa una 
altra gent.      
 
 
 
VOTACIÓ 
 

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

ASSUMPTE URGENT 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha un assumpte que, tot i no ser a 
l’ordre del dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta 
de l’Alcaldia-Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-lo 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 120 del 
Reglament Orgànic Municipal, i es passa a tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I INTERIORi interior 

 
 

Únic.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament, integrat pel 
del propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut 
Municipal de Radiodifusió de Cornellà i els de les societats 
mercantils de capital íntegrament municipal Procornellà. 

Aprovar Compte General 
Ajuntament. 
 

MOCIÓ 
 
“Vist el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de 2011, 
elaborat de conformitat amb el que disposa la Regla 100 de la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat per a l’Administració 
Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 27 de juny 
de 2012, va informar favorablement els esmentats comptes. 
 
Atès que l’informe de la Comissió de Comptes, juntament amb els 
Comptes esmentats i els seus justificants han estat exposats al públic 
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durant 15 dies i vuit dies més als efectes de que els interessats 
poguessin presentar els reparaments i observacions que creessin 
convenients, no havent-se presentat cap reclamació. 

 
L’Alcalde-President, vist el dictamen favorable de l’esmentada 
Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament, integrat pel del 
propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà i els de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal PROCORNELLA. 
 
Segon.- Retre a la Sindicatura de  Comptes de Catalunya, el Compte 
General, de conformitat amb l’article 212.3 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.” 
  
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Com sabeu aquests comptes anuals el que comprenen són el balanç de 
situació, el compte de resultat econòmic patrimonial, la liquidació del 
2011 quant a despeses i ingressos i el resultat pressupostari i la 
memòria. 
 
Són set volums. Aquests comptes anuals en resum ja es van explicar als 
Grups municipals a la Comissió Especial de Comptes que es va realitzar 
el 27 del mes passat. 
 
Dir que ve d’urgència perquè es va acabar el període per poder 
presentar al·legacions ahir dimecres, que no s’ha presentat cap 
al·legació i, per tant, només queda després de la seva aprovació, si 
s’escau- remetre’l a la Sindicatura de Comptes perquè ha d’emetre el 
seu informe preceptiu. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Vull agrair al Tinent d’Alcalde que en aquesta ocasió sí que ens ha 
donat el temps suficient per poder estudiar el tema i ens ha donat la 
informació i els moments. 
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Demostrar la plena confiança amb la intervenció d’aquest Ajuntament, 
malgrat que nosaltres votarem en contra.  
 
 
 
VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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.   
 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
 
1.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU   
 
Igual com vam fer saber en aquest Ple el mes de setembre, que ens 
hagués agradat que la piscina del Parc Esportiu hagués allargat la 
temporada coincidint amb l’inici del curs escolar, per tal de què molts 
pares i mares que ja sabem que tenen molts problemes, per on poden 
deixar els seus fills/es, ens hagués agradat que coincidint amb l’inici 
del curs escolar acabés la temporada del Parc Esportiu. I en el cas de la 
piscina descoberta, aquest any també fem el mateix prec perquè hem 
vist que la piscina es tanca el dia 2 de setembre, i donat que el curs 
escolar comença el 9 de setembre, doncs intentar haver-ho allargat una 
miqueta més per tal que els pares i mares d’aquesta ciutat no tinguessin 
tants problemes.    
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És un prec i, per tant, no té resposta. 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura, regidor del Grup 
Municipal del CiU, s’han presentat dues preguntes per escrit, les 
quals diuen el següent: 
 
 1ª pregunta  
 
“Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber, 
arran de l’informe de control financer realitzat per la intervenció general 
sobre la societat mercantil municipal Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA. (PROCORNELLÀ) de 
l’exercici 2011 on es fa notar que la societat ha realitzat el pagament 
d’una indemnització a “AMANDA’S” (l’empresa que gestionava el 
restaurant del PELL), de 200.000,- euros, demanem: 
  
• El motiu pel qual l’empresa municipal Procornellà ha procedit a 

realitzar el pagament de la indemnització i no l’anterior empresa 
Grup Fitness 2005 SL. 

 
• Si a dia d’avui l’Ajuntament de Cornellà o l’empresa Procornellà ha 

demanat a l’empresa Grup Fitness 2005 SL. compensació total o 
parcial per haver pagat aquesta indemnització a Amanda’s. 

 
• Clarificar si es va incloure a Grup Fitness 2005 SL., en el total de la 

indemnització a l’abandonar la gestió del PELL, una partida per 
aquest concepte.” 

 
2ª Pregunta     
  
“Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber, 
arran de l’informe de control financer realitzat per la intervenció general 
sobre la societat mercantil municipal Empresa Municipal de Promoció 
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Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA., (PROCORNELLÀ)  de 
l’exercici 2011 on es fa notar l’incompliment de la normativa de personal 
on en els comptes de proveïdors apareixen per aquest 2011, igual que 
en períodes anteriors, empleats de l’empresa (J.A.Marín i D. Jiménez) 
amb moviments creditors per treballs realitzats per a la societat per 
import de 40.742, 63 euros i 49.692,70 euros respectivament, al marge 
de la remuneració per la seva relació laboral i donat que aquestes 
contraprestacions són contràries a la Llei 53/1984, demanem: 
  
• La retribució de cadascuna d’aquestes dues persones per part de 

l’empresa municipal Procornellà. 
 
• Explicació del tipus de treballs realitzats per aquestes persones per a 

l’empresa municipal Procornellà en l’exercici del 2011 així com en els 
tres exercicis anteriors. 

 
• Motius per a l’elecció d’aquestes dues persones per a la realització 

d’aquest tipus de treballs, així com el mode de contractació seguit per 
a designar la realització dels següents treballs. 

 
• Nom de les societats que hagin prestat aquests serveis a l’empresa 

Procornella. 
 
• Part del contracte d’aquestes dues persones on es demostri que està 

previst en el contracte la realització d’aquests tipus de treballs per a 
l’empresa municipal Procornellà.” 

  
   
Senyor  Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 

  
És un prec. Per diferents vies ens arriba gent preguntant on està això o 
l’altre, on està aquest edifici o l’altre, o sigui que acostuma ser habitual 
que ens preguntin on està l’edifici d’Hisenda. 
 
Entenem que no podem fer una moció sobre l’edifici d’Hisenda però sí 
que, entenent que no és un edifici municipal i que, per tant, no ens 
correspon a nosaltres senyalitzar-lo, pregaria que, en la mesura de les 
possibilitats, estudiéssiu si és millorable i si podeu suggerir a algun 
responsable, que es millorés la senyalització del voltant dels nous 
edificis de l’administració a la ciutat, entenent que també hi ha altres 
municipis que, fins i tot, estan demanant ajuda a la Diputació perquè es 
faci, per tant, el prec seria que estudiéssiu si necessitem millorar la 
senyalització en especial de les zones noves. 
 
Les dues preguntes també són breus i ràpides i tenen a veure amb 
elements que ens impacten sobre la ciutat de manera directa tot i que 
les decisions no són nostres. 
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La pregunta és si la regidoria de treball té constància de què en el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, a l’oficina de Cornellà en els propers 
mesos es produirà la finalització del contracte de set professionals entre 
plans d’ocupació, orientadors, informadors, etc., per tant, en els propers 
mesos hi haurà una reducció important de la plantilla del SOC a 
Cornellà. Si en sou conscients i esteu fent alguna gestió en relació amb 
aquest tema perquè creiem que en una ciutat amb les taxes d’atur que 
tenim i el tipus de persona aturada perdre personal que ajuda a buscar 
feina i que ajuda a orientar la gent creiem que no és oportú. 
 
La segona pregunta té relació amb els mitjans de comunicació. Avui a la 
Diputació de Barcelona s’ha aprovat la creació d’una societat mercantil. 
És una nova societat i en el debat del Ple ha sorgit la discussió en torn 
de si els ajuntaments havíem pogut opinar en relació al procés i l’equip 
de govern de la Diputació ha dit que els principals ajuntaments de la 
província coneixien la creació d’aquesta societat mercantil. La pregunta 
és si a nosaltres se’ns ha preguntat, si ho sabíem i si hem pogut fer 
alguna aportació com a govern municipal. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Contestarem les dues preguntes, però primera notícia, i amb això 
sembla que ja contesto, no?, Emília? Primera notícia. Potser nosaltres no 
som ajuntaments principals. 
 
El PP ha presentat dues preguntes les quals han estat constades, així 
com un prec. 
 
Per part del senyor Luís García Ruiz, regidor del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta, que una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Hem vist amb veritable sorpresa una pancarta, segons sembla de la 
Federació d’Associacions de Veïns/es, col·locada al centre de la plaça 
Catalunya i lligada a dues palmeres. 
  
També hem comprovat que a la plaça de l’Església proliferen els cartells 
del sindicat UGT enganxats a faroles i mobiliari urbà. 
  
Són ja masses les ocasiones en les que hem comprovat que col·lectius, 
partits o sindicats que haurien de donar exemple de civisme a l’hora de 
penjar les seves pancartes o cartells es comporten contràriament a allò 
que prediquen i degraden l’entorn amb els seus pamflets, cartells o 
pancartes. 
  
L’Ordenança General de Convivència Ciutadana ens diu, en el seu 
article 16, que es consideren espais i béns públics, tots aquells espais 
oberts destinats a l’ús i gaudiment dels ciutadans/es (places, jardins, 
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parcs, zones forestals, etc.)així com tots aquells elements i mobiliari 
urbà que, situat en els espais o vies públiques, estan destinats a 
prestar servei específic als ciutadans/es (papereres, llums, semàfors, 
jocs infantils, bancs, fonts, jardineres, parterres, arbres, plantes i flors). 
  
Aquesta mateixa Ordenança en el seu article 17 també ens diu: 
  
1r.- Que és deure de convivència i civisme respectar els espais i béns 
públics, així com és un dret de tot ciutadà/a gaudir dels serveis 
específics als que cada un d’ells està destinat. 
  
2n.-S’ha d’evitar doncs i serà sancionable, qualsevol acció sobre els 
espais i béns públics que pugui deteriorar-los. 
  
3r.- Així mateix s’ha d’evitar el seu ús per activitats, usos o funcions que 
no hi estiguin destinats, la qual cosa serà igualment sancionable, 
especialment quan s’impedeixi el correcte gaudiment dels altres 
ciutadans/es. 
  
Aquest mateix article en el seu apartat (g) ens diu que està 
expressament prohibit, passejar sobre els talús, parterres i plantacions, 
tocar les plantes i les flors, tallar flors, plantes o fruits, perjudicar els 
arbres o les plantacions de qualsevol altre manera. 
  
Per tot l’exposat interessa saber: 
  
1r.- Per què motiu no s’ha retirat d’immediat  la pancarta i els cartells 
dels llocs assenyalats?. 
  
2n.- S’han imposat ja les sanciones contemplades a l’Ordenança als 
responsables d’aquestes infraccions, tal i com es fa amb qualsevol altre 
ciutadà/na?.” 
  
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que  
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Encara i sabent que és competència  i responsabilitat  de la Generalitat 
de Catalunya desenvolupar i aplicar un inconstitucional Codi de 
Consum, com així ho va fer el Govern Tripartit (PSC, ICV-EUiA i ERC) del 
qual el seu Partit va formar part, sense mostrar dubtes en subvencionar 
i arengar la delació lingüística més pròpia de Governs totalitaris, 
aplicant a precari l’esmentat Codi. Ara el Govern de CiU es manté en el 
mateix desacatament a la legalitat, tal com fes el PSC després de la 
Sentència del Tribunal Constitucional sobre aquesta matèria. 
  
Encara i sabent que aquest Consistori no participa en els Plens en el 
Parlament de la Generalitat però sí el seu partit i que es mantenen en el 
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desacatament tal i com va quedar palès el passat dimarts, 17 de juliol, 
en el Parlament autonòmic, al rebutjar la modificació de la Llei del Codi 
de Consum de Catalunya per adaptar-lo a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut. 
  
Donada la insistent voluntat d’aquest Govern Municipal de mirar cap a 
un altre costat en aquesta matèria com en tantes altres que 
s’encaminen, única i exclusivament en la construcció d’una realitat que 
només existeix en els interessos secessionistes d’uns pocs. 
  
Donada la lleialtat institucional del Partit Popular i, com no pot ser de 
cap altre manera, d’aquest Grup Municipal, ja al gener de 2010 es va 
interessar pel grau de coneixement que hi havia des d’aquest Consistori 
de si s’estava multant en matèria lingüística als empresaris de Cornellà 
i es veu, novament, en l’obligació d’insistir i 
  
PREGUNTA 
  
Coneix el Govern Municipal del PSC si en el municipi de Cornellà s’ha 
multat o s’està multant a empresaris locals en matèria lingüística?.” 
 
  
Per part de la senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, regidora del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat el present prec, que una 
vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“En la nostra Oficina d’Atenció Ciutadana, hem rebut nombroses 
queixes de veïns/es del Passeig dels Ferrocarrils Catalans per 
l’incompliment de les normes de convivència en les hores de descans 
dels bars de la zona. 
  
Aquest tema és un problema reiteratiu i de llarga durada, atès que en 
l’anterior mandat aquest Grup va mitjançar entre el col·lectiu de 
veïns/es i l’aleshores Tinenta d’Alcalde d’Interior, senyora Montse Pérez 
que va mantenir  una reunió amb representants dels col·lectius afectats 
i en aquell moment, va donar solució al problema. 
  
A dia d’avui aquests veïns/es ens manifesten que no només el problema 
ha ressorgit, sinó que s’ha agreujat considerablement. 
  
A finals del mes de juliol de 2011, es va lliurar a l’Ajuntament una 
instància acompanyada per unes 80 signatures dels veïns/es afectats, 
sense que la persona signant de la mateixa hagi rebut a dia d’avui una 
resposta a la mateixa per part d’aquest Ajuntament. 
  
Ens diuen aquestes persones que no tenen  res en contra de què 
l’Ajuntament  concedeixi llicències per obertures de bars, que entenen 
que els petits negocis són els que contribueixen amb els seus impostos 
al pressupost Municipal  i que també són generadors de llocs de treball, 
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que tan necessaris són en una època amb més de 5 milions d’aturats al 
país. 
  
No obstant aquests veïns/es sí que estan en contra de què en un espai 
de menys de 100 metres d’aquest passeig hi hagin 5 bars, amb les 
seves respectives terrasses en el passeig i que 4 d’ells estiguin 
pràcticament enganxats. A més, ens comenten que sembla ser s’està 
anunciant amb un rètol instal·lat (entre dos arbres) l’obertura d’un altre 
bar per al dimecres dia 18 de juliol. 
  
Com dèiem en el punt anterior, nosaltres compartim el mateix 
posicionament dels veïns, entenent que aquest Ajuntament té l’obligació 
de conciliar els interessos dels negocis dels bars de la zona, amb les 
persones que també paguen impostos i tenen dret al descans nocturn, 
fent que la Guàrdia Urbana faci complir les elementals normes de 
convivència. 
  
Per tot l’exposat Prego: 
  
1r.- Que amb la major urgència es doni fi a aquest problema, fent 
complir als bars i terrasses les normes bàsiques de convivència i fent 
respectar als mateixos, l’horari de tancament. 
  
2n.- Es doni resposta a la instància acompanyada de signatures, 
entrada en registre per el/la representant d’aquests veïns/es. “  
  
  
  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les dinou hores i trenta-cinc minuts, de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 


