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ACTA PLE NÚM. 10/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE 
SETEMBRE DE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 DE SETEMBRE DE 2012 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
27 de setembre 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. 9/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 de juliol d’enguany. 

Aprovació de l’acta 9/12. 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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2.- Ratificar el decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona. 
Ratificar decrets 

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. 4825/12 de data 23 de juliol. 
 
“Mitjançant Decret número 5510/2011, de 29 de juliol, 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 Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, 
modificat posteriorment per Decret de l’Alcaldia número 8461/2011, 
de 29 de novembre. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Regidora Delegada de Polítiques de 
Benestar Social del passat dia 13 de juliol, i atenent a la petició de la 
Presidenta de l’Associació La Gavarra de Gent Gran de Cornellà de 
Llobregat, sol·licita modificació d’aquesta en el Ple de l’esmentat 
Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5510/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament dels representants, titular i 

suplents, de l’Associació La Gavarra de Gent Gran de Cornellà de 
Llobregat, en el Ple d’aquest Consell. 

 
 Nomenar en representació de l’esmentada Associació en el Ple 

d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents respectivament, a 
les persones que a continuació s’assenyalen: 

 
Titular: senyora Teresa Soler Sánchez 
Vocal 1a. Substituta: senyora Victoria Trinidad Alonso 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
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Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
3. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2012 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i 
majors ingressos. 

Aprovar expedient de 
modificació de crèdits 
núm. 27/2012 

DICTAMEN 
 
“Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament de 
Medi Ambient, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per l’adquisició de 
cofres per la recollida d’olis, i per la instal·lació de nous horts escolars, 
per un import total de 7.650,36 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Salut Pública, per atendre les necessitats del Departament, per import 
de 970,95 euros. 
 
Vist els escrits del Departament de Cultura, 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 fer 
front a la posada en marxa del Festival de Pallassos, i pel canvi de 
codificació econòmica de la partida de Celebració Aniversari 
Cornellar’t, per un import total de 103.000,00 euros. 
 
Vist que l’aportació anual de l’Ajuntament de Cornellà a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a l’any 2012 ascendeix a 1.795.631,60 
euros, i que el crèdit inicial consignat es insuficient, cal suplementar 
la partida en 718.631,60 euros, amb càrrec a majors ingressos. 
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Vista la sol·licitud de modificació de crèdit dels Departaments 
d’Educació i Contractació, per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, motivada per l’adquisició de material 
inventariable per l’Escola de Música, per import de 415,00 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament 
d’Educació, per fer front a les despeses derivades de la difusió del 
conte de Reis, per import de 300,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament d’Espai 
Públic, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria, motivada per atendre les despeses del 
departament, per un import de 117.477,72 euros. 
 
Vist que d’acord al Conveni per a la construcció del Viaducte A-2, 
signat amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, s’han 
de transferir 600.000 euros a la Junta de Compensació de la Plana del 
Galet.  
 
Vista la voluntat de la Corporació d’ampliar el capital social de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A., per import de 4.760.015,90 euros, a càrrec de 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 
 
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 
27/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i majors 
ingressos que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
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MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT  PER MAJORS INGRESSOS 

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0775.942A0.4640001 A.M.B./APORTACIO IBI 1.077.000,00 718.631,60 0,00 1.795.631,60 

 
TOTAL DESPESES   718.631,60 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 
0770.76400 A.M.B./OP. ESTRUCTURANTS 1.077.000,00 718.631,60 0,00 1.795.631,60 

 
TOTAL INGRESSOS   718.631,60 0,00 

  
 
 

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 
0112.159K0.2140000 REPARACIO PARC MOBIL (A) 34.503,00 15.457,57 0,00 49.960,57 
0112.159K0.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA 26.817,00 8.305,93 0,00 35.122,93 
0112.159K0.6230000 EQUIPS MANS LLIURES DE TELEFONIA 0,00 1.137,00 0,00 1.137,00 
0112.159K1.6230000 ADQUISICIO MATERIAL FOTOGRAFIC 0,00 150,00 0,00 150,00 
0112.171D0.6190002 MILLORES ESPAIS DEGRADATS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
0112.313B0.2270600 REVISIÓ INSTAL.CONTROL LEGIONEL.LA 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
0112.933B0.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 100.000,00 1.702,22 0,00 101.702,22 
0112.933B0.6230005 AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIO 49.224,00 18.910,00 0,00 68.134,00 
0113.431B1.6320000 MILLORA MERCATS 0,00 10.315,00 0,00 10.315,00 

0551.459A0.7800000 
TRANSF.CAP.J.C.PLANA 
GALET/CONV.M.FTO.-VIAD. A-2(INC.10) 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

0661.338D0.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 111.000,00 100.000,00 0,00 211.000,00 

 
TOTAL DESPESES   817.477,72 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESP.GRALS. 7.641.907,74 217.477,72 0,00 7.859.385,46 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP.F.AFECTAT 2.527.464,30 600.000,00 0,00 3.127.464,30 

 
TOTAL INGRESSOS   817.477,72 0,00 

  
 
 

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

 ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0114.172A0.2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO 37.000,00 0,00 6.374,52 30.625,48 
0114.172A0.6230000 ADQ.MAT.INVENT./CAMPANY. M.AMBIENT 1.780,00 4.553,95 0,00 6.333,95 
0114.419A0.2130000 REP. MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS 800,00 0,00 63,49 736,51 
0114.419A0.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./HORTS URBANS 500,00 0,00 429,00 71,00 
0114.419A0.2269901 ACTES/ HORTS URBANS 400,00 0,00 400,00 0,00 
0114.419A0.2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS 500,00 0,00 383,35 116,65 
0114.419A0.6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS 5.404,41 3.096,41 0,00 8.500,82 
0331.313A0.2269902 DESPESES DIVERSES/SALUT PUBLICA 1.495,00 0,00 970,95 524,05 
0331.313B0.2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA 13.180,89 970,95 0,00 14.151,84 
0661.338D0.2260918 CELEBRACIO ANIVERSARI CORNELLAR'T 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0661.338D0.4800012 CELEBRACIO ANIVERSARI CORNELLAR'T 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
0663.323F0.2260200 PUBLICITAT I DISTRIBUC./DIN. EDUCATIVA 580,00 300,00 0,00 880,00 
0663.323F3.2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DINAMIT 11.671,00 0,00 715,00 10.956,00 
0778.320A0.6230000 MAT. INVENTARIABLE/EDUCACIO 0,00 415,00 0,00 415,00 

 
TOTAL DESPESES   12.336,31 12.336,31 

  
 
 
 

MODIFICACIO PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA 
I BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 

ESTAT DE DESPESES 
Consignació Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0001 912A0 2260101 DESPESES FUNCIONAMENT REGIDORS 1.126,00 0,00 826,00 300,00 
0001 912A0 2300000 DIETES REGIDORS 3.859,60 0,00 2.059,60 1.800,00 
0001 912A0 2310000 DESPLAÇAMENTS REGIDORS 10.084,25 0,00 6.084,25 4.000,00 
0001 922B0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GABINET INSTIT. 1.243,00 0,00 219,09 1.023,91 
0001 922B0 2200002 SUBMINISTRAMENT PETIT MATERIAL 170,00 0,00 102,36 67,64 
0001 922B0 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES 35.778,00 0,00 12.542,13 23.235,87 
0001 922B0 2260102 ACTES INSTITUCIONALS 39.200,00 0,00 6.275,46 32.924,54 
0001 922B0 2269902 DESPESES DIVERSES/GABINET INSTITUC. 2.647,19 0,00 758,06 1.889,13 
0002 922A2 2269902 DESPESES DIVERSES/PROGRAMES ALCALDIA 600,00 0,00 159,92 440,08 
0003 172A0 2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT 8.099,00 0,00 1.910,17 6.188,83 
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0003 230A0 2260200 PUBLICITAT/ACCIÓ SOCIAL 483,72 0,00 483,72 0,00 
0003 234P1 2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'IGUALTAT 8.887,00 0,00 3.184,46 5.702,54 
0003 241M1 2260200 PUBLICITAT/POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ 24.072,00 0,00 7.751,49 16.320,51 
0003 313A0 2260200 PUBLICITAT/SALUT PÚBLICA 1.441,40 0,00 375,91 1.065,49 
0003 320A0 2260200 PUBLICITAT/EDUCACIO 19.039,00 0,00 6.203,56 12.835,44 
0003 330A1 2260201 TREBALLS EXTERNS/PLA COM. ACTIV. CIUT. 10.044,00 0,00 10.044,00 0,00 
0003 330A1 2400000 EDICIONS/CULTURA 3.224,00 0,00 321,81 2.902,19 
0003 332I0 2260200 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES 6.140,63 0,00 2.660,98 3.479,65 
0003 333A0 2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL 14.907,00 0,00 8.634,72 6.272,28 
0003 334H0 2260200 PUBLICITAT/CIUTAT DE LA LECTURA 6.866,87 0,00 6.171,01 695,86 
0003 334H0 2400000 EDICIONS/CIUTAT DE LA LECTURA 1.747,00 0,00 1.747,00 0,00 
0003 338D0 2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS 30.000,00 0,00 13.693,79 16.306,21 
0003 339A0 2400000 EDICIONS/JOVENTUT I SOLIDARITAT 4.748,13 0,00 1.748,13 3.000,00 
0003 491A2 4670000 CONSORCI GESTIO TV DIGITAL TERR. BAIX LL. 6,00 0,00 6,00 0,00 
0003 922C0 2260200 PUBLICITAT/SINDIC DE GREUGES 1.000,00 0,00 320,52 679,48 
0003 924A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./PREMSA 1.395,00 0,00 269,62 1.125,38 
0003 924A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PREMSA 2.086,60 0,00 94,30 1.992,30 
0003 924A0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./PREMSA 1.395,00 0,00 802,13 592,87 
0003 924A0 2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 50.608,53 0,00 4.817,63 45.790,90 
0003 924A0 2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA 568,00 0,00 326,81 241,19 
0003 924A0 2270601 WEB MUNICIPAL 6.106,00 0,00 4.682,70 1.423,30 
0003 924A0 2279900 TREBALLS EXTERNS 46.471,00 0,00 24.793,41 21.677,59 
0003 924A0 2400002 EDICIONS/PREMSA 2.384,28 0,00 2.259,14 125,14 
0003 924B0 2400000 EDICIONS/ACCIO COMUNITARIA 2.179,00 0,00 2.179,00 0,00 
0003 934A3 2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA 5.873,00 0,00 4.958,32 914,68 
0004 922C0 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC DE GREUGES 120,00 0,00 74,60 45,40 
0004 922C0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES 900,00 0,00 460,65 439,35 
0004 922C0 2260101 ATENCIONS PROTOCOL./SINDIC GREUGES 500,00 0,00 331,13 168,87 
0004 922C0 2269902 DESPESES DIVERSES/SINDIC GREUGES 1.880,00 0,00 671,44 1.208,56 
0004 922C0 2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES 3.900,00 0,00 1.550,00 2.350,00 

 
 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0006 920B0 2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS 90.886,32 0,00 1.698,83 89.187,49 
0006 920B0 2160000 MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS 132.540,84 0,00 314,86 132.225,98 
0006 920B0 2200100 SUBSCRIPCIONS/INFORMATICA 1.500,00 0,00 483,62 1.016,38 
0006 920B0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INFORMATICA 500,00 0,00 371,38 128,62 
0006 920B0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./INFORMATICA 14.000,00 0,00 2.960,33 11.039,67 
0006 920B0 2220300 COMUNICACIONS INFORMATIQUES 13.500,00 0,00 1.924,01 11.575,99 
0006 920B0 2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIO DADES 9.875,00 0,00 7.695,50 2.179,50 
0006 920B0 6260001 INV. EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) 74.000,00 0,00 10.528,00 63.472,00 
0006 920B0 6410000 INV.APLICACIONS INFORMÀT.(SOFTWARE) 28.367,84 0,00 12.310,64 16.057,20 
0006 920C2 2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL. TELEFONIQUES 5.000,00 0,00 3.881,33 1.118,67 
0007 920G0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./OF.AT.CIUTADA 1.230,00 0,00 353,02 876,98 
0007 920G0 2269902 DESPESES DIVERSES/OF.AT.CIUTADÀ 650,00 0,00 254,15 395,85 
0008 323K0 2269902 ACTIV.PLA EDUCATIU ENTORN/POL. INT. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
0008 925G0 2200001 MAT.OFICINA NO INV./POL. INTEGRACIÓ 279,00 0,00 61,76 217,24 
0008 925G0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/POL. INTEGRAC 139,00 0,00 47,03 91,97 
0008 925G0 2269901 NOUS PROGRAMES DE CIUTAT/POL.INT 5.580,00 0,00 4.352,46 1.227,54 
0008 925G0 2269902 DESPESES DIVERSES/POL.INTEGRACIÓ 3.348,00 0,00 3.207,09 140,91 
0008 925G0 2270100 C.P.S. SEGURETAT/PATIS OBERTS 13.300,00 0,00 396,31 12.903,69 
0008 925G0 2270600 TREBALLS EXTERNS/CORNELLA  CIVISME 3.440,00 0,00 1.285,00 2.155,00 
0112 133D0 2100000 SENYALITZACIO 30.000,00 0,00 6.058,20 23.941,80 
0112 155C0 2130000 VANDALISME (A) 6,00 0,00 6,00 0,00 
0112 155C0 2130001 COL.LISIONS (A) 6,00 0,00 6,00 0,00 
0112 155C0 2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 103.965,00 0,00 5.407,33 98.557,67 
0112 155C0 2130003 REPARACIO SEMAFORS 40.000,00 0,00 2.637,27 37.362,73 
0112 155C0 2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA 180.580,00 0,00 23.153,58 157.426,42 
0112 155C0 2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT 5.000,00 0,00 4.598,80 401,20 
0112 155C0 2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUB.I ALTRES SERV 530.000,00 0,00 19.000,00 511.000,00 
0112 155C0 2279901 C.P.S./INSPECCIÓ INSTAL. ELECTRIQUES 6,00 0,00 6,00 0,00 
0112 155C0 2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMÀFORS 37.970,00 0,00 1,80 37.968,20 
0112 155C0 2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ 43.029,00 0,00 6.328,12 36.700,88 
0112 155C0 6090000 MOBILIARI URBA 40.000,00 0,00 31.740,00 8.260,00 
0112 155C0 6090001 JOCS INFANTILS 100.000,00 0,00 89.373,93 10.626,07 
0112 155C0 6090004 MILLORES SEMÀFORS (INC. 11) 10.000,00 0,00 2.345,99 7.654,01 
0112 155C0 6190000 TENDALLS PARCS PUBLICS 75.000,00 0,00 1.353,74 73.646,26 
0112 155C0 6190004 ENLLUMENAT PUBLIC 60.000,00 0,00 357,17 59.642,83 
0112 159K0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT 4.840,00 0,00 1.235,32 3.604,68 
0112 159K0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/MANTENIMENT 600,00 0,00 35,05 564,95 
0112 159K0 2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT 30.000,00 0,00 2.856,47 27.143,53 
0112 159K0 2229900 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT 2.390,00 0,00 1.235,81 1.154,19 
0112 159K0 2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT 1.500,00 0,00 578,56 921,44 
0112 159K0 6230003 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT 5.000,00 0,00 2.638,83 2.361,17 

 
 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
 
0112 162B0 2279900 C.P.S./RECOLLIDA ESCOMBRARIES 2.693.063,00 0,00 1,27 2.693.061,73 
0112 162B0 2279901 INCIDÈNCIES 6,00 0,00 6,00 0,00 
0112 171D0 2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO 50.800,00 0,00 5.424,56 45.375,44 
0112 171D0 2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA 90.000,00 0,00 1.725,05 88.274,95 
0112 171D0 2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I ZONES VERDES 1.812.000,00 0,00 56.988,62 1.755.011,38 
0112 171D0 2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG 100.937,00 0,00 1.882,95 99.054,05 
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0112 171D0 6190000 PLANT.ARBRES I CIRURGIA ARBORIA 50.377,00 0,00 12.362,12 38.014,88 
0112 171D0 6190001 CANTONADES VERDES 40.000,00 0,00 38.723,60 1.276,40 
0112 241M1 2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA/POL.OCUPACIÓ 15.482,00 0,00 10.817,10 4.664,90 
0112 321B0 2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES 94.012,00 0,00 26.991,68 67.020,32 
0112 321B0 4800000 TRANSF. COL.LEGIS/MANTENIMENT 54.842,00 0,00 2.077,05 52.764,95 
0112 342C0 2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL. ESPORTIVES 15.000,00 0,00 2.179,16 12.820,84 
0112 454A1 2100000 REPARACIO VIES PUBLIQUES (A) 15.000,00 0,00 4.760,50 10.239,50 
0112 454A1 2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 171.500,00 0,00 23.139,76 148.360,24 
0112 933B0 2120001 ESCOMESES 21.900,00 0,00 1.656,95 20.243,05 
0112 933B0 2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS 45.000,00 0,00 14.641,12 30.358,88 
0112 933B0 2130002 REPARACIO ASCENSORS 22.975,00 0,00 5.209,15 17.765,85 
0112 933B0 2279900 C.P.S./ CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT 59.960,00 0,00 2.099,31 57.860,69 
0112 933B0 2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES 53.221,00 0,00 9.711,44 43.509,56 
0112 933B0 2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS 46.608,00 0,00 5.605,67 41.002,33 
0112 933B0 6230001 PREVENCIO INCENDIS, ALARMES I EXTINT 15.000,00 0,00 733,59 14.266,41 
0112 933B1 2211001 PRODUCTES NETEJA 2.500,00 0,00 641,20 1.858,80 
0112 933B1 2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 3.633.606,00 0,00 58.389,57 3.575.216,43 
0113 151A0 6320009 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS (INC. 11) 40.730,21 0,00 874,70 39.855,51 
0113 151B0 6090001 CTRA. HOSPITALET (3A FASE) (INC.11) 318.455,20 0,00 22.913,37 295.541,83 
0113 151B0 6190002 MILLORES C/CENTRE/CINEMA BEL (INC.11) 139.416,62 0,00 106.475,77 32.940,85 
0113 151B0 6190003 MILLORES C/GAVARRA-C/LLINARS (INC.11) 64.674,61 0,00 34.323,66 30.350,95 
0113 164A0 6240000 ADQUISICIO VEHICLE/CEMENTIRI (INC.11) 51.330,00 0,00 153,40 51.176,60 
0113 321B1 6320001 ESCOLES PÚBLIQUES (INC.11) 324.014,15 0,00 129.387,28 194.626,87 
0113 321B1 6320002 ESCOLES PUBLIQUES 90.000,00 0,00 31.616,08 58.383,92 
0113 342C0 6320000 MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 137.052,46 0,00 87.643,19 49.409,27 
0113 342C0 6320001 ADEQ.CAMP CF ALMEDA GESPA (INC.09) 76.403,00 0,00 0,87 76.402,13 
0113 342C0 6320009 MILLORA INSTAL. ESPORTIVES (INC.11) 76.000,00 0,00 75,91 75.924,09 
0114 172A0 2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS 8,00 0,00 8,00 0,00 
0114 172A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./MEDI AMBIENT 820,00 0,00 195,08 624,92 
0114 172A0 2200101 PUBLICACIONS, LLIBRES I REVISTES 412,00 0,00 398,50 13,50 
0114 172A0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./MEDI AMBIENT 60,00 0,00 34,51 25,49 
0114 172A0 2260200 PUBLICITAT/MEDI AMBIENT 2.000,00 0,00 1.207,08 792,92 
0114 172A0 2260601 CONFERENCIES,COL.LOQUIS I SEMINARIS 8,00 0,00 8,00 0,00 
0114 172A0 2269904 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS 3.500,00 0,00 803,34 2.696,66 
0114 172A0 2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS 18.220,00 0,00 700,00 17.520,00 
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Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
 
0114 172A0 4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES 26.595,59 0,00 26.595,59 0,00 
0114 172A0 6230000 ADQ.MAT.INV./CAMPANYES MEDI AMBIENT 1.780,00 0,00 15,90 1.764,10 
0114 323K0 2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE L'ENTORN 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 
0114 419A0 2130000 REP.MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS  800,00 0,00 336,51 463,49 
0114 419A0 2211100 EINES/HORTS URBANS 1.000,00 0,00 541,08 458,92 
0114 419A0 2269902 DESPESES DIVERSES/HORTS URBANS 500,00 0,00 75,99 424,01 
0114 419A0 6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS 5.404,41 0,00 1.286,21 4.118,20 
0331 313A0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./SALUT PUBLICA 300,00 0,00 151,03 148,97 
0331 313A0 2270000 ACTUACIONS SUBSIDIARIES/SALUT PUBL. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 
0331 313F0 2269902 DESPESES DIVERSES/CONSUM 2.086,00 0,00 942,60 1.143,40 
0331 323K0 2270600 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 
0332 230A1 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIÓ SOCIAL 757,51 0,00 51,30 706,21 
0332 230A1 2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./ACCIÓ SOCIAL 247,00 0,00 101,10 145,90 
0332 230A1 2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ SOCIAL 600,00 0,00 384,62 215,38 
0332 230A1 2270601 TREBALLS TECNICS/SERV. DOMICILIACIO 2.500,00 0,00 413,62 2.086,38 
0332 231P2 2219900 MATERIAL ACTIVITATS/GENT GRAN 1.354,00 0,00 1.177,23 176,77 
0332 231P2 2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 47.585,86 0,00 38.496,58 9.089,28 
0332 231P2 2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO DOMICILIARIA 981.214,72 0,00 181.765,11 799.449,61 
0332 231P2 4640000 TRANSF.E.M.T./TARGETA ROSA METROPOL. 50.277,93 0,00 6.656,93 43.621,00 
0332 231P3 2200001 MATERIAL ACTIVITATS/INFANCIA 1.891,00 0,00 1.079,86 811,14 
0332 231P3 2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 199.987,80 0,00 2.551,57 197.436,23 
0332 231P3 4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/EAIA 8.678,14 0,00 4.755,73 3.922,41 
0332 231P3 4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA 251.819,00 0,00 18.502,70 233.316,30 
0332 231P5 2270600 TREBALLS TECNICS/ ADULTS 3.707,00 0,00 3.707,00 0,00 
0332 231P5 4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU 26.530,00 0,00 13.473,45 13.056,55 
0332 323K0 2270600 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
0333 241G0 2270600 SERVEIS PROFES.INDEP./PACTES TERRIT. 2.587,50 0,00 2.587,50 0,00 
0333 241M1 2200100 SUBSCRIPCIONS/FORMACIO 1.470,00 0,00 185,27 1.284,73 
0333 241M1 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/FORMACIO 294,00 0,00 294,00 0,00 
0333 241M1 2229900 SERVEI MISSATGERIA 2.466,00 0,00 958,76 1.507,24 

0551 150A0 2130000 
MANT.FOTOCOPIADORA I REPROD. 
PLANOLS/ACCIO TERR. 4.000,00 0,00 1.344,76 2.655,24 

0551 150A0 2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ TERRITORIAL 10.485,00 0,00 7.487,29 2.997,71 
0551 150A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/AC. TERRITORIAL 515,00 0,00 326,97 188,03 
0551 150A0 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/AC. TERRITORIAL 1,00 0,00 1,00 0,00 
0551 150A0 2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ TERRITORIAL 5.779,00 0,00 4.634,74 1.144,26 
0551 150A1 2120000 EXECUCIONS SUBSIDIARIES (A) 11.176,00 0,00 9.766,00 1.410,00 
0553 172A0 2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS 1.500,00 0,00 775,00 725,00 
0553 431B1 2120000 COMUNITAT USUARIS MERCAT CENTRE 8.200,00 0,00 2.038,42 6.161,58 
0553 920H0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS 2.480,00 0,00 799,15 1.680,85 
0553 920H0 2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS 1.000,00 0,00 550,23 449,77 
0554 130A0 2130001 REPARACIO MAQUINARIA 3.845,00 0,00 2.528,00 1.317,00 
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0554 130A0 2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 26.460,00 0,00 2.734,43 23.725,57 
0554 130A0 2190000 MANTENIMENT MATERIAL 13.330,57 0,00 364,19 12.966,38 
0554 130A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./GUARDIA URBANA 8.413,00 0,00 1.798,39 6.614,61 
0554 130A0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./GUARDIA URBANA 812,00 0,00 67,75 744,25 
0554 130A0 2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA 43.079,43 0,00 189,54 42.889,89 
0554 130A0 2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 13.083,00 0,00 3.435,62 9.647,38 
0554 130A0 2260101 ATENCIONS PROTOCOL./GUARDIA URBANA 4.499,00 0,00 3.731,59 767,41 
0554 130A0 2260300 ANUNCIS OFICIALS/GUARDIA URBANA 882,00 0,00 882,00 0,00 
0554 130A0 2269902 DESPESES DIVERSES/GUARDIA URBANA 2.646,00 0,00 1.269,83 1.376,17 
0554 132B0 6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA 35.554,17 0,00 35.554,17 0,00 
0661 323K0 2230001 TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/CULTURA 600,00 0,00 600,00 0,00 
0661 323K0 2260900 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/CULTURA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
0661 330A1 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA 312,00 0,00 312,00 0,00 
0661 330A1 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CULTURA 6.000,00 0,00 4.854,40 1.145,60 
0661 330A1 2229900 ALTRES DESPESES COMUNICACIÓ/CULTURA 300,00 0,00 181,35 118,65 
0661 330A1 2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES/CULTURA 6.000,00 0,00 2.585,99 3.414,01 
0661 330A1 2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA 6.000,00 0,00 2.589,61 3.410,39 
0661 330A1 2260900 COL.LABORACIO ACTIVITATS CULTURALS 1.040,00 0,00 549,46 490,54 
0661 334B0 2260903 ACTIVITATS/TALLER DE MÚSICA 3.000,00 0,00 543,00 2.457,00 
0661 334B0 2260904 ACTIVITATS TUNES 2.158,00 0,00 2.158,00 0,00 
0661 335C0 2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE 16.641,00 0,00 5.916,88 10.724,12 
0661 335C0 2269901 ACTIVITATS/ TALLER DE TEATRE 3.000,00 0,00 260,25 2.739,75 
0661 338D0 2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA 55.000,00 0,00 13.744,83 41.255,17 
0661 338D0 2230000 TRANSPORTS/CULTURA 6.654,00 0,00 2.849,26 3.804,74 
0661 338D0 2260900 CORPUS (A) 229.000,00 0,00 3.558,35 225.441,65 
0661 338D0 2260905 ACTIVITATS TOC DE CORN 6.000,00 0,00 648,32 5.351,68 
0661 338D0 6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA 10.000,00 0,00 6.111,90 3.888,10 
0662 333A0 2120000 MANT. RESTES ARQUEOLOGIQUES 2.976,00 0,00 1.275,20 1.700,80 
0662 333A0 2200001 MATERIAL NO INV./MUSEU CAN MERCADER 1.200,00 0,00 180,60 1.019,40 
0662 333A0 2219900 ALTRES SUBMINISTR/MUSEU CAN MERCADER 1.370,00 0,00 187,30 1.182,70 
0662 333A0 2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER 1.000,00 0,00 745,35 254,65 
0662 333A0 2230001 TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS 1.700,00 0,00 1.123,04 576,96 
0662 333A0 2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER 8.000,00 0,00 348,08 7.651,92 
0662 333A0 2270601 MANT. I REV. INVENTARI/DOC.C.MERCADER 2.100,00 0,00 163,11 1.936,89 
0662 333A0 2270603 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU C.MER 18.524,00 0,00 5.855,68 12.668,32 
0662 333G0 2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL 2.000,00 0,00 1.168,10 831,90 
0662 333G0 2130000 MANTENIMENT D'EQUIPS/CASTELL 850,15 0,00 460,75 389,40 
0662 333G0 2200001 MATERIAL NO INVENT./CASTELL 1.000,00 0,00 78,49 921,51 
0662 333G0 2260200 PROPAGANDA I DISTR./PATRIMONI CULTURAL 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
0662 333G0 2260902 DESPESES DIVERSES/MUSICA ALS CASTELLS 1.825,00 0,00 75,00 1.750,00 
0662 333G0 2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL 22.160,00 0,00 473,57 21.686,43 
0662 333G0 4800000 CONVENI FUNDACIO CASTELLS CULT. CAT. 204,00 0,00 23,70 180,30 
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0663 320A0 2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO 3.562,00 0,00 1.151,88 2.410,12 
0663 320A0 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ EDUCACIÓ 3.667,00 0,00 5,71 3.661,29 
0663 320A0 2200201 MAT.INFORMATIC NO INVENT./ EDUCACIO 1.356,00 0,00 724,69 631,31 
0663 320A0 2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ 2.760,00 0,00 654,48 2.105,52 
0663 321C0 2200100 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESC. BRESSOL 1.200,00 0,00 583,82 616,18 
0663 321C0 2210501 ALIMENTACIO/ESCOLES BRESSOL 219.044,00 0,00 15.000,00 204.044,00 
0663 321C0 2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/ESC. BRESSOL 2.430,00 0,00 357,14 2.072,86 
0663 321C0 2219900 RENOVACIO UTILS CUINA/ESC. BRESSOL 1.932,00 0,00 184,63 1.747,37 
0663 321C0 2279902 C.P.S./ESC. BRESSOL ARC DE SANT MARTI 451.000,00 0,00 22.341,00 428.659,00 
0663 321C0 2279903 C.P.S./ESC. BRESSOL TORRE  LA MIRANDA 565.000,00 0,00 135.405,28 429.594,72 
0663 323F0 2269902 DESPESES DIVERSES/DINAMICA EDUCATIVA 2.496,00 0,00 223,52 2.272,48 
0663 323F1 2230000 TRANSPORT ESCOLAR EDUCACIO AMBIENTAL 8.635,00 0,00 1.954,65 6.680,35 
0663 323F3 2230000 TRANSPORT ESCOLAR/ACTIV. DINAMITZACIÓ 9.683,00 0,00 920,47 8.762,53 
0663 323F3 2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIV. DINAMITZACIÓ 600,00 0,00 143,83 456,17 
0663 323F3 2279900 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIV. DINAMITZACIÓ 93.559,00 0,00 1.631,25 91.927,75 
0663 323F3 4800000 PREMIS TREBALLS DE RECERCA 2.280,00 0,00 480,00 1.800,00 
0663 323G0 2260201 SUPORT REC.PEDAGOGICS/SERV.AT.ED.PER 4.094,00 0,00 4.093,44 0,56 
0663 323G0 2269902 DESPESES DIVERSES/SERV.AT. ED.PERMAN. 115,00 0,00 36,76 78,24 
0663 323G3 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/P.T.T. 500,00 0,00 500,00 0,00 
0663 323G3 2269903 VARIS PLA TRANSITORIAL TREBALL 2.976,00 0,00 2.976,00 0,00 
0663 324B0 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/U.N.E.D. 500,00 0,00 194,17 305,83 
0663 324B0 2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D. 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 
0663 324B0 2269902 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. 700,00 0,00 300,50 399,50 
0663 325D0 2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/ESC.ED.ESP.VIROLAI 1.000,00 0,00 488,02 511,98 
0663 325D0 2200001 MATERIAL TECNIC/ESCOLA ED.ESP.VIROLAI 4.050,00 0,00 1.061,12 2.988,88 
0663 325D0 2211001 MATERIAL NETEJA/ESCOLA ED. ESP.VIROLAI 1.156,00 0,00 240,44 915,56 
0663 325D0 2219900 RENOV. UTILS CUINA/ESC.ED. ESP.VIROLAI 59,00 0,00 58,25 0,75 
0663 325D0 2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESC.ED.ESP.VIROLAI 121.106,00 0,00 4.364,09 116.741,91 
0663 326J0 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA  MUSICA 2.920,00 0,00 108,84 2.811,16 
0663 326J0 2200101 MATERIAL TECNIC/ESCOLA DE MUSICA 3.000,00 0,00 545,92 2.454,08 
0663 326J0 2230000 TRANSPORTS/ESCOLA DE MUSICA 1.280,00 0,00 278,00 1.002,00 
0665 323C1 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR 2.172,26 0,00 1.781,00 391,26 
0665 323C1 2210501 ALIMENTACIO/ESPAI FAMILIAR 997,96 0,00 498,09 499,87 
0665 323C1 2211001 PROD. NETEJA I HIGIENE/ESPAI FAMILIAR 552,00 0,00 467,04 84,96 
0665 323C1 2219900 ALTRES SUBMINISTRAM./ESPAI FAMILIAR 1.359,78 0,00 983,78 376,00 
0665 323C1 2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ESPAI FAMILIAR 1.639,00 0,00 1.145,50 493,50 
0665 323C1 2269903 DESPESES DIVERSES/FAMILIES 34.767,00 0,00 26.479,36 8.287,64 
0665 323C2 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ 730,00 0,00 600,00 130,00 
0665 323C2 2210501 ALIMENTACIO/ESPAI NADÓ 790,00 0,00 469,57 320,43 
0665 323C2 2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI NADÓ 150,00 0,00 129,13 20,87 
0665 323C2 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI NADÓ 254,00 0,00 249,69 4,31 
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0665 323H0 2020000 LLOGUER DE SALES AMPAS 2.200,00 0,00 1.258,79 941,21 
0665 323H1 2230000 TRANSPORTS/POLITIQUES DE FAMILIA 350,00 0,00 202,50 147,50 
0665 323K0 2230000 TRANSPORTS/PLA D'ENTORN/FAMILIA 3.216,00 0,00 3.216,00 0,00 
0665 323K0 2260202 DIFUSIÓ PLA DE L'ENTORN 2.730,00 0,00 2.730,00 0,00 
0665 323K0 2269902 VARIS/PLA DE L'ENTORN 910,00 0,00 910,00 0,00 
0665 323K0 2279900 TREBALLS TECNICS/PLA DE L'ENTORN 40.987,00 0,00 22.745,00 18.242,00 
0665 323K0 2279901 TREBALLS TECNICS-ENTORN-ACT.CULT 12.963,00 0,00 12.963,00 0,00 
0665 323K0 2279902 PRESTACIO SERVEIS/PLA D'ENTORN 12.681,00 0,00 12.681,00 0,00 
0665 323K0 4800000 SUBVENCIONS PLA DE L'ENTORN 33.422,00 0,00 33.422,00 0,00 
0665 323L0 2211001 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ CDIAP 300,00 0,00 224,16 75,84 
0665 323L0 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ CDIAP 1.281,00 0,00 885,83 395,17 
0665 323L0 2260600 REUNIONS I CONFERENCIES/ CDIAP 1.336,00 0,00 713,95 622,05 
0665 323M0 2200000 MAT. OFICINA/MINUTS MENUTS 600,00 0,00 600,00 0,00 
0665 323M0 2219900 ALTRES SUBMINISTR/MINUTS MENUTS 4.053,00 0,00 4.053,00 0,00 
0665 330A0 2200000 MAT.OFICINA NO INV./POL. FAMILIA 302,00 0,00 238,69 63,31 
0665 330A0 2260200 PUBLICITAT I PROPAGAN/POL. FAMILIA 1.000,00 0,00 358,08 641,92 
0665 330A0 2260600 REUNIONS I CONFERENC/POL.FAMILIA 13.473,00 0,00 10.307,67 3.165,33 
0666 234P1 2020000 LLOGUER EDIFICIS/ACTIVITATS DONA 12.500,00 0,00 1,44 12.498,56 
0666 234P1 2130000 MANTENIMENT INSTAL. S.R.U/DONA 1.895,00 0,00 197,50 1.697,50 
0666 234P1 2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/DONA 200,00 0,00 192,18 7,82 
0666 234P1 2229900 SERVEI MISSATGERIA/DONA 600,00 0,00 541,94 58,06 
0666 234P1 2230000 TRANSPORTS/DONA 4.200,00 0,00 579,05 3.620,95 
0666 234P1 2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORM.  DONA 87.288,00 0,00 2.599,63 84.688,37 
0666 234P1 2279900 PRESTACIÓ SERVEIS S.R.U./DONA 21.964,00 0,00 5.464,00 16.500,00 
0666 234P1 4800000 SUBV. UNIVERSITAT BARCEL./DONA 32.500,00 0,00 383,00 32.117,00 
0666 234P1 4800005 BECA D'ESTUDIS DONES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 
0770 931A0 2200001 MAT. OFICINA NO INV./INTERVENCIÓ 3.000,00 0,00 227,75 2.772,25 
0770 931A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERV. 8.000,00 0,00 3.998,28 4.001,72 
0770 931A0 2200201 MAT. INFORMATIC NO INV./INTERV 450,00 0,00 403,98 46,02 
0770 931A0 2269902 DESPESES DIVERSES/INTERVENCIÓ 1.400,00 0,00 268,98 1.131,02 
0770 931A0 2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERV 58.810,00 0,00 14.000,00 44.810,00 
0771 934A3 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./TRESORERIA 4.000,00 0,00 2.155,15 1.844,85 
0771 934A3 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA 1.425,00 0,00 552,72 872,28 
0771 934A3 2200201 MAT.INFORMATIC NO INV./TRESORER 143,00 0,00 143,00 0,00 
0771 934A3 2260200 PUBLICITAT/TRESORERIA 5.000,00 0,00 1.707,00 3.293,00 
0772 011A0 3100000 INTERESSOS PRESTEC LLARG TERMINI 268.858,00 0,00 1.827,00 267.031,00 
0774 152C0 8509000 AMPLIACIO DE CAPITAL  PROCORNELLA 0,00 4.760.015,90 0,00 4.760.015,90 
0777 932A1 2269902 DESPESES DIVERSES/GESTIÓ TRIBUT 5.800,00 0,00 4.575,62 1.224,38 
0777 932A1 2400000 LLIBRE ORDENANCES FISCALS 1.976,78 0,00 719,68 1.257,10 
0777 932A1 4800000 AJUTS FISCALS 45.000,00 0,00 3.330,78 41.669,22 
0778 132B0 2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 100.719,00 0,00 5.625,54 95.093,46 

 
 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
 
0778 321A1 2210401 VESTUARI EDUCACIO 6.700,00 0,00 1.358,06 5.341,94 
0778 342B0 2210401 VESTUARI ESPORTS 3.440,00 0,00 614,00 2.826,00 
0778 920C1 2210401 VESTUARI ADMINISTRACIO GENERAL 10.100,00 0,00 1.391,40 8.708,60 
0778 920L0 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CONTRACTACIO 6.100,00 0,00 82,29 6.017,71 
0778 920L0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CONTRACTACIO 179,00 0,00 129,60 49,40 
0778 920L0 2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIO 350.000,00 0,00 29.216,51 320.783,49 
0778 920L0 2269902 DESPESES DIVERSES/CONTRACTACIO 600,00 0,00 271,01 328,99 
0778 920L1 2130000 MANTENIMENT MAQUINES ESCRIURE 2.100,00 0,00 146,89 1.953,11 
0778 920L1 6230000 MAT. INVENTARIABLE/COMPRES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
0778 920L1 6230002 EQUIP D'OFICINA/COMPRES 5.000,00 0,00 4.873,00 127,00 
0778 920L1 6230003 MAT.INVENTARIABLE/COMPRES (INC.11) 6.326,29 0,00 6.326,29 0,00 
0778 920L1 6250000 MOBILIARI/COMPRES 25.000,00 0,00 14.532,80 10.467,20 
0778 920L1 6250001 MOBILIARI/COMPRES (INC.11) 10.716,10 0,00 10.716,10 0,00 
0778 925G0 2210401 VESTUARI/POLITIQUES D'INTEGRACIO 1.200,00 0,00 389,46 810,54 
0780 241M1 2312000 LOCOMOCIO/FORMACIÓ 238,00 0,00 238,00 0,00 
0780 323C1 1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUC.FAMILIAR 1.200,00 0,00 810,56 389,44 
0780 323K0 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA EDUC.D'ENTORN 12.554,00 0,00 12.411,44 142,56 
0780 323M0 1310000 LABORAL EVENTUAL/ MINUTS MENUTS 17.934,00 0,00 17.266,00 668,00 
0780 920A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE/RR.HH. 1.862,00 0,00 719,11 1.142,89 
0780 920A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/RR.HH. 373,00 0,00 373,00 0,00 
0780 920A1 2210601 PRODUCTES FARMACEUTICS/RR.HH. 2.000,00 0,00 26,36 1.973,64 
0780 920A1 2260300 ANUNCIS OFICIALS/RR.HH. 5.000,00 0,00 2.860,48 2.139,52 
0780 920A1 2269902 DESPESES DIVERSES/RR.HH. 2.600,00 0,00 98,04 2.501,96 
0780 920A1 2302000 DIETES PERSONAL 15.000,00 0,00 5.819,73 9.180,27 
0780 920A1 2312000 DESPESES I LOCOMOCIO PERSONAL 40.000,00 0,00 7.435,59 32.564,41 
0781 230A1 2020000 ARREND. EDIFIC.SERV. SOCIALS/PATRIMONI 13.650,00 0,00 2.970,42 10.679,58 
0781 230A1 2120000 CONS.IMMOBLES SERV.SOCIALS/PATRIMONI 1.380,00 0,00 416,88 963,12 
0781 330A1 2120000 CONS.IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI 9.119,00 0,00 240,60 8.878,40 
0781 920D0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./SECRETARIA 5.311,00 0,00 1.010,38 4.300,62 
0781 920D0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SECRETARIA 17.347,00 0,00 1.683,31 15.663,69 
0781 920F0 2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU 6.686,00 0,00 141,39 6.544,61 
0781 920F0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU 1.323,00 0,00 105,22 1.217,78 
0781 920F0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ARXIU 656,00 0,00 551,00 105,00 
0781 920F0 4650000 CONSELL COMARCAL/COMISSIO ARXIU 601,00 0,00 601,00 0,00 
0781 920K0 2200001 MAT.OFICINA NO INV./ASSESSORIA JURÍDICA 500,00 0,00 63,85 436,15 
0781 920K0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ASSESS.JURÍDICA 500,00 0,00 500,00 0,00 
0781 920K0 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/ASSESS.JURÍDICA 32.458,00 0,00 20.190,42 12.267,58 
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0781 920K0 2260401 INDEMNIT. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 15.326,00 0,00 11.738,54 3.587,46 
0781 932A1 2250200 TRIBUTS/PATRIMONI 4.000,00 0,00 69,50 3.930,50 
0781 933J0 2120001 CONS.IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI 1.999,00 0,00 597,28 1.401,72 
0781 933J0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI 203,00 0,00 94,65 108,35 

 
 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
 
0781 933J0 2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI 35.000,00 0,00 27.941,70 7.058,30 
0781 933J0 2270600 TREBALLS TECNICS INV. MPAL./ PATRIMONI 87.773,00 0,00 15.312,68 72.460,32 
0881 323K0 2269902 ACTIVITATS PLA DE L'ENTORN/JOVENTUT 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 
0881 339A0 2130000 MANTENIMENT FOTOCOPIADORA/JOVENTUT 800,00 0,00 39,31 760,69 
0881 339A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./JOVENTUT 2.225,00 0,00 403,92 1.821,08 
0881 339A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT 500,00 0,00 297,19 202,81 
0881 339A0 2230000 TRANSPORTS/JOVENTUT 3.000,00 0,00 549,78 2.450,22 
0881 339A0 2269902 ALTRES DESPESES/JOVENTUT 1.600,00 0,00 338,67 1.261,33 
0881 339B0 2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/LUDOTECA 575,00 0,00 273,24 301,76 
0881 339B0 2279900 C.P.S./LUDOTECA 27.120,00 0,00 51,90 27.068,10 
0881 339F0 2269901 COL.LABORADORS 1.000,00 0,00 88,50 911,50 
0881 339G0 2279900 C.P.S./PUNTS INFORMACIÓ 24.500,00 0,00 4.096,98 20.403,02 
0881 339G0 4800000 PREMIS I BEQUES/ACTIVITATS ESTUDIANTS 205,00 0,00 205,00 0,00 
0881 339H0 2260202 CAMPANYES INFORMATIVES 4.200,00 0,00 809,28 3.390,72 
0881 339J0 2279900 C.P.S./PUNTS VOLUNTARIS 30.881,00 0,00 13,80 30.867,20 
0881 339K0 2080000 LLOGUER MATERIAL MUSICAL/JOVENTUT 1.000,00 0,00 230,00 770,00 
0881 339K0 2279900 C.P.S./BUCS D'ASSAIG 31.419,00 0,00 3.563,87 27.855,13 
0882 331A0 2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I SOLID. 1.000,00 0,00 576,04 423,96 
0882 331A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/SOLIDARITAT 300,00 0,00 210,00 90,00 
0882 331A0 2260200 CAMPANYES INFORMATIVES/COOP. I SOL. 2.350,00 0,00 1.249,29 1.100,71 
0882 331A0 4800001 ADHESIO FONS CATALA COOP.AL DESENVOL 8.500,00 0,00 7.000,00 1.500,00 
0882 331A0 4900001 PROJECTES COOPERACIO 120.000,00 0,00 42.278,06 77.721,94 
0883 924B0 2200001 MAT.OFICINA NO INV./ACCIÓ COMUNITÀRIA 1.127,00 0,00 216,85 910,15 
0883 924B0 2230000 TRANSPORTS/ACCIÓ COMUNITÀRIA 2.500,00 0,00 972,70 1.527,30 
0883 924C0 2130000 MANTEN.FOTOCOPIADORES/CENTRES CÍVICS 1.395,00 0,00 817,73 577,27 
0883 924D1 2030000 LLOGUER MATERIAL/ACCIÓ COMUNITÀRIA 3.147,00 0,00 1.007,71 2.139,29 
0883 924D1 2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES(A) 53.877,00 0,00 7.798,41 46.078,59 
0883 924D2 2260900 FIRA DE L'ASSOCIACIONISME I ENTITATS 10.000,00 0,00 164,66 9.835,34 
0883 924D2 2269900 SUPORT A ENTITATS INNOVACIO 15.000,00 0,00 6.058,99 8.941,01 
0883 924D2 2269901 CENTRE RECURSOS ENTITATS 33.173,00 0,00 3.452,33 29.720,67 
1001 340A0 2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ESPORTS 3.500,00 0,00 288,43 3.211,57 
1001 340A0 2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS 1.000,00 0,00 473,99 526,01 
1001 340A0 2200201 MAT. INFORMATIC NO INVENT./ESPORTS 500,00 0,00 250,02 249,98 
1001 341D0 2240000 ASSEGURANCES/JOCS ESCOLARS 450,00 0,00 450,00 0,00 
1001 341F0 2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT 27.000,00 0,00 2.968,11 24.031,89 
1001 341G0 2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMIN.POPULARS 1.320,00 0,00 750,00 570,00 
1001 341G0 2260902 CURSES I CAMINADES POPULARS 40.250,00 0,00 13.821,63 26.428,37 
1001 342B0 2211001 PRODUCTES NETEJA/PISCINA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
1001 342B0 2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES 312.720,00 0,00 10.558,00 302.162,00 
1001 342C0 2210601 PRODUCTES FARMACIA/ESPORTS 900,00 0,00 122,28 777,72 
1001 342C0 2279900 C.P.S./PAVELLONS RIERA I RUBIO I ORS 82.490,00 0,00 446,55 82.043,45 
1001 342C0 6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS 26.927,00 0,00 22.661,98 4.265,02 

 
 

Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
 
1401 334H0 2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLIC./C.LECTUR 4.953,00 0,00 1.118,05 3.834,95 
1401 334H0 2230000 TRANSPORTS/ CIUTAT  LECTURA 453,00 0,00 335,00 118,00 
1402 332I0 2130000 FUNCION. INSTAL/BIBL.CENTRAL 1.600,00 0,00 122,78 1.477,22 
1402 332I0 2130001 FUNC.INSTAL./BIBL.MARTA MATA 800,00 0,00 68,04 731,96 
1402 332I0 2130002 FUNC.INSTAL./BIBL.S. ILDEFONS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
1402 332I0 2200000 MAT. NO INV./BIBL.MARTA MATA 3.700,00 0,00 268,43 3.431,57 
1402 332I0 2200001 MAT. NO INV./BIBL. CENTRAL 7.159,00 0,00 949,26 6.209,74 
1402 332I0 2200002 MAT. NO INV./BIBL S.PAPASSEIT 803,37 0,00 166,35 637,02 
1402 332I0 2200100 PUBLICACIONS BIBL. S. PAPASSEIT 1.200,00 0,00 58,38 1.141,62 
1402 332I0 2200201 MATERIAL INFORMATIC XBC 696,63 0,00 301,34 395,29 
1402 332I0 2219900 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
1402 332I0 6250000 MOBILIARI/BIBL. S.ILDEFONS 600.000,00 0,00 169.997,76 430.002,24 
1402 332I0 6290000 PLA BIBL./ADQ.LLIBRES (F.DOC.) 10.000,00 0,00 9.129,11 870,89 

TOTAL DESPESES   4.760.015,90 2.526.897,54   
ESTAT D'INGRESSOS 

Previsió Previsió 
Concepte   Descripció Actual Altes Baixes Final 
0770 87000 ROMANENT TRESOR.DESP.GRALS. 3.127.464,30 2.233.118,36 0,00 5.360.582,62 

TOTAL INGRESSOS   2.233.118,36 0,00 
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Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal 0,00 30.488,00 
Cap. II.- Despeses corrents béns i serveis 131.236,67 1.433.990,80 
Cap. III.- Despeses financeres 0,00 1.827,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 718.631,60 165.790,99 
Cap. VI.- Inversions reals 98.577,36 907.137,06 
Cap. VII.- Transferències de capital 600.000,00 0,00 
Cap. VIII.- Actius financers 4.760.015,90 0,00 
  ------------------------------------- 
 TOTAL.................................... 6.308.461,53 2.539.233,85 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VII.- Transferències de capital 718.631,60 0,00 
Cap. VIII.- Actius Financers 3.050.596,08 0,00 
  -------------------- ----------------- 
 TOTAL..................................... 3.769.227,68 0,00 
 
 
Segon.- Modificar el Programa de finançament del Pla d’Inversions 
annex al Pressupost de l’Ajuntament per a 2012 aprovat 
definitivament al Ple de data 22 de desembre de 2011, quedant segons 
figura al quadre annex. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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 
 
El punt tres és una modificació de crèdit. Hi ha modificacions per 
suplement de crèdit per majors ingressos amb una quantitat de 718.631 
euros, que correspon a la major aportació que hem de fer a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Com sabeu, això ho paguem i desprès ens 
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ho tornen amb el tema de les operacions estructurals, per això està com 
a despeses i com a ingressos. 
 
També hi han modificacions per crèdits extraordinaris, suplement de 
crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria per un valor de 
817.477,72, on hi ha dos partides principals. Una de 600.000 euros, 
que és la transferència que hem de fer a la Plana del Galet, pel Conveni 
que tenim amb el Ministeri de Foment per al tema del viaducte, ens han 
pagat aquesta quantitat, i la incorporem per poder-la pagar a l’empresa 
que va fer les feines. 
 
I desprès hi ha una de 100.000 euros que correspon al Festival de 
Pallassos. Estem esperant a veure si la Generalitat de Catalunya ens 
dona aquests diners com es van comprometre però, de moment com no 
els tenim els hem de posar, perquè òbviament els contractes s’han de 
fer, perquè sinó no hi hauria Festival de Pallassos, amb la qual cosa 
posem aquesta quantitat. 
 
A més hi han modificacions per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, altes i baixes per 
12.336,31 euros. 
 
I per últim, hi ha modificacions per crèdit extraordinari amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. Aquí hi ha 
una partida d’alta que és l’ampliació de capital que es fa a Procornellà, i 
aquí haig de dir una cosa, perquè la xifra que surt són 4.760.015,86 
euros però la xifra ha de ser 4.760.015,90 euros, és a dir, quatre 
cèntims més. Amb el tema de l’arrodoniment doncs no va quedar clara 
aquesta última xifra i són quatre cèntims més, aquesta partida d’altes.  
 
I en el tema de les baixes, ja veieu que són partides corrents i d’inversió 
que es donen de baixa per un total de 2.626.897,54 euros, i en l’estat 
d’ingressos, on posa els 2.233.118,32, que és la part que aniria a 
Romanent, s’han de sumar els quatre cèntims de més que anaven a la 
partida de l’ampliació de capital, aquesta seria la modificació de crèdit 
que presentem en el Ple. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Bé, el que interessa és el que acaba passant amb aquests quatre 
milions llarg i mig d’euros, perquè és aquesta ampliació de capital. 
 
Creiem que quan es planteja una ampliació de capital d’un elevat ordre 
de magnitud, que això no deixa de ser una ampliació de capital de 
l’ordre del 700%, arribar quasi a una xifra de cinc milions d’euros, crec 
que aquí el que ha de haver-hi és un debat molt més profund, i una 
explicació per part del Govern municipal de a què es destinaran, a què 
s’acaben destinant aquests cinc milions d’euros. 
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Vostès, quan presentaven els comptes, en cap moment feien referència a 
que durant aquest exercici hi hauria una ampliació de capital.  
 
Vostès, quan parlaven del pressupost deien: “es parla d’un pressupost 
equilibrat, realista, prudent i de molta contenció, d’acord amb el nivell 
d’activitat prevista a les diferents àrees de l’empresa i tenint en compte 
el marc en que es troba l’economia nacional i internacional i l’activitat 
immobiliària.” 
 
Crec, que els Grups municipals de l’oposició ens mereixem una 
explicació de a què s’acaben dedicant aquests cinc milions d’euros, 
perquè tots saben que una vegada aquests cinc milions d’euros són 
transferits a l’empresa municipal, ben bé no acabem sabent a què es 
dediquen. S’acaben dedicant a moltes coses, però no sabem per a què, 
no ho sabem, pel simple fet de que moltes vegades el que hem demanat 
és que quan s’han tancat els comptes hi hagi un tancament de comptes 
per àrees, per saber què és el que es dedica a cada àrea, on hi ha els 
grans dèficits, per nosaltres poder avaluar quines polítiques són 
prioritàries i quines no ho són. 
 
Segurament, el que ha acabat passant, és que Vostès s’han trobat amb 
una mala previsió i el que ha passat és un problema que es diu de risc 
de liquiditat. Quan vostès parlen que els comptes, que la societat 
realitza una gestió amb prudència del risc de liquiditat realitzant un 
seguiment de les previsions de reserva de liquiditat, home, cinc milions 
d’euros és una xifra bastant gran, i crec que això el que es mereixeria és 
explicar per què ha passat i prendre les mesures que considerin més 
adients. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Ja li vam transmetre al Tinent d’Alcalde durant la setmana que 
enteníem que no és modificació de crèdit a l’ús. Com molt bé ha explicat 
ell mateix, no, és una modificació d’import elevat, evidentment no tenim 
cap inconvenient en pressupostar la recepció de subvencions pel 
Festival de Pallassos o similars, entenent que no té cap inconvenient 
major, el que si que és evident és que el conjunt de la modificació 
suposa una modificació substancial del pressupost. 
 
En definitiva, hi han partides importants que són tocades, des de l’Àrea 
d’Educació a l’Àrea de Serveis Socials, de serveis d’ajuda a domicili, 
infància, etc.  
 
És un pressupost que avui rep “entre cometes” un ajust important, i per 
tant, entenem que els motius que us porten a l’Equip de Govern a 
prendre aquesta decisió tenen a veure amb la situació general del 
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municipi, especialment de l’empresa municipal, però entenem que 
aquest cop no ens podem fer corresponsables d’aquesta modificació i de 
la gestió que en definitiva fa l’Equip de Govern del pressupost. Entenem 
que evidentment és una possibilitat que permet al pressupost fer 
aquesta modificació, entenem que l’empresa municipal ho pot 
necessitar, però nosaltres no donarem suport i ens abstindríem. 
 
Bàsicament amb un element afegit, creiem que segurament avui no és el 
moment, però segurament haurem de fer un debat més enllà del que 
està explicant el Portaveu de Convergència que m’ha precedit en la 
paraula. Segurament hem de començar a pensar en alguna cosa més 
per a Procornellà, és una responsabilitat dels vint-i-cinc que estem aquí 
asseguts intentar trobar solucions per a l’empresa municipal i 
probablement, a vegades, amb els vint-i-cinc que estem aquí no tenim 
suficient, ni segurament tampoc amb l’equip municipal, ni segurament 
amb tota la gent que tenim. Per tant, probablement és el moment de 
començar a pensar a parlar el dos mil tretze en algun suport extern o en 
alguna idea d’algun que comenci a pensar com ajudem més a 
l’empresa, a fer una empresa, amb la qual, com a mínim, no hauríem de 
fer aquestes injeccions de diners. 
 
En definitiva, la reflexió nostra és aquesta, és un pressupost que rep 
una retallada, un reajust important per alliberar diners per a enviar a 
Procornellà, i per tant, considerem que és important que la reflexió de 
Procornellà la fem amb major calma, i amb major possibilitat d’aportar 
mirades diferents, fins i tot, amb la pluralitat d’aquest Consistori. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
El primer que vaig a dir referent a aquesta modificació de crèdit, són les 
formes. És a dir, els companys han opinat en relació a com està o com 
no està Procornellà, jo en realitat no ho sé com està i per a què servirà 
aquest diner. 
 
L’únic informe que hi ha per aquesta modificació de crèdit de quasi cinc 
milions d’euros, és un informe dels administradors de l’empresa 
municipal, entenc per empresa administrativa, empresa municipal que 
són, bé, els elegits components i jo a algun d’ells els he preguntat si en 
Procornellà s’ha parlat d’aquest tema, i no s’ha parlat. 
 
En la Comissió d’Hisenda jo vaig preguntar pe rquè havia aquesta 
ampliació de capital i be, com tocava, em va dir el Tinent d’Alcalde, que 
era una qüestió de Procornellà, simplement aquí es feia la tècnica de la 
modificació de crèdit. 
 
És a dir, amb un informe dels administradors de l’empresa municipal 
que no ve signat per ningú, aquest Ajuntament fa una modificació de 
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crèdit de cinc milions d’euros. Quan ens demanin responsabilitat a 
l’hora de fer els pressupostos, no arribo a entendre que mena de 
responsabilitat ens demanen, i quan ens diuen demagogs, molt menys. 
 
No m’he fet moltes anotacions, però sí que li puc dir a l’Alcalde que per a 
jardins i zones verdes hi havia una partida destinada 
d’1.800.000,euros i anem a treure 60.000 euros. Per a conservació i 
reparació d’escoles hi havia una partida pressupostària de 94.000, 
anem a treure 27.000. Per a la millora del carrer Cinema Bel hi havia 
una partida de 139 de la que anem a treure 106, per a escoles 
públiques hi havia una partida de 324, de la que anem a treure 129, per 
a millora d’instal·lacions esportives hi havien 90.000, anem a treure 
32.000. Si vol li dic, perquè hi ha una que potser també és important de 
reflexionar que és per atenció domiciliària, 961.000 euros, anem a 
treure 181.000 euros. 
 
Sota el meu punt de vista això és retallar, perquè aquest diner existeix, 
anem a retallar aquestes partides per a posar-les en altres, en 
Procornellà. Però el problema és que ens demanen que aprovem això, 
que siguem responsables amb aquesta modificació, però ningú ens diu 
per a què Procornellà necessita aquests quatre milions i mig. 
 
Llavors impossible que podem votar en contra, impossible que podem 
seguir amb aquesta línea i impossible que dintre d’un mes podem 
arribar a un acord amb els pressupostos si aquesta és la línea que 
anem a seguir. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Suposo que vol dir impossible votar a favor, no. 
 
No dic, que, com ha dit impossible votar en contra. 
 
Dic, el que ha dit és el que ha dit i és el que queda gravat. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Primer, dir que l’ampliació de capital -com diu als informes dels 
administradors, que tots tenen- l’objectiu que te és dotar d’un 
finançament amb caràcter de permanència per al capital circulant de la 
societat. Això ho teniu tots. 
 
D’entrada hem de saber on estem, estem al Ple Municipal, el Ple 
Municipal el que fa és una modificació de crèdit, és a dir, dota els diners 
per a que la Junta d’Accionistes,- que es farà quan s’hagi de fer- aprovi 
aquesta ampliació de capital. Per tant, ara no estem aprovant 
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l’ampliació de capital sinó que estem posant els diners, amb la qual 
cosa no queda aprovada l’ampliació de capital. Ho dic perquè sabem on 
juguem, ara juguem al Ple desprès jugarem a la Junta d’Accionistes, 
quan tinguem l’informe de la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat, que ha de fer un informe no vinculant però si preceptiu 
sobre aquest tema. Això que quedi clar. 
 
Desprès de tot això i en primer lloc,-, tal i com ha dit el Portaveu 
d’Iniciativa- hem parlat, amb alguns de vostès, amb tu en tot cas, sobre 
aquestes baixes, i hem dit que això no significa cap detriment ni en la 
qualitat ni en la quantitat dels serveis, i explicaré perquè, diré els 
motius. 
 
Primer, perquè aquestes baixes corresponen a incorporacions 
pressupostàries de l’any 2011 que no s’han executat. És important que 
ho sabem. 
 
Segon, són “entre cometes” sobrants de contractes de prestació de 
serveis. El que vostè parlava d’atenció domiciliària, el que parlava de 
jardineria i demés, és a dir, del capítol dos, que s’han adjudicat desprès 
del procediment concursal per un import inferior al que s’havia 
pressupostat. Per tant aquesta quantitat no es necessita, es passa, es 
queda aquí i sinó quan es faci la liquidació, anirà a Romanent de 
Tresoreria. 
 
També és perquè les previsions d’execució en comparació amb les 
mitjanes executades en anys anteriors d’aquestes partides estan per 
sota de les quantitats pressupostades, o bé, i per últim, perquè 
corresponen a programes subvencionats que haurien de realitzar-se i no 
s’han fet en la seva totalitat per la falta precisament d’aquestes 
subvencions. Per cert, imagino que ja que parlem d’això doncs vosaltres 
reclamaran igual que fem nosaltres aquestes subvencions, algunes 
compromeses per administracions supralocals, com pot ser la 
Generalitat i que ara ni les tenim ni se les espera. 
 
I per cert,- ho he explicat i comentat- aquesta del Festival de Pallassos 
doncs perquè encara estem esperant els cent mil euros de la 
Generalitat, esperem que vinguin, ho esperem. 
 
D’altra banda, el que sorprèn més enllà d’aquesta l’explicació -al menys 
em sorprèn a mi- són algun tipus d’intervencions d’aquestes, podríem 
dir de caire “catastrofista” que fan alguns de vostès, intervencions 
òbviament i políticament interessades i d’una especial negativitat. Que 
jo òbviament no comparteixo, ja que el que entenc és que haurien d’estar 
mínimament tots satisfets com a representants d’aquesta ciutat, de que 
l’economia de la Corporació -entenen Corporació per Ajuntament, 
Empreses i Fundacions- està més que sanejada, i, per tant, podem 
realitzar aquesta ampliació de capital, podem posar aquest recursos, 
després ja veurem si aprovem o no l’ampliació de capital. que -com he 
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dit abans- té l’objectiu que té, dotar permanentment de capital circulant 
a la societat. 
 
Segurament alguns us podríeu trobar en una situació de més comoditat 
si no tinguéssim aquesta possibilitat econòmica i haguéssim de tancar 
equipaments, haguéssim d’acomiadar persones darrera de les quals hi 
ha famílies i també formes de vida, que és el que fan altres 
Administracions, altres Ajuntaments, la Generalitat i l’Estat. I per cert, 
ni la Generalitat, ni l’Estat està governat pel partit que governa 
l’Ajuntament de Cornellà. 
 
I per últim, segurament- com dic- alguns de vostès se sentirien més 
còmodes parlant de tot això, de que no hi ha diners, de que hem de 
tancar serveis i ho explicarien en revistes, en el facebook, faríeu twiters 
i quedaria molt bé. Però jo, com a membre del Govern municipal, i el 
Govern municipal en conjunt ens sentim còmodes podent fer el que fem. 
És a dir, en situacions complicades com està vivint el país, poder donar 
resposta i poder posar diners, perquè el que vostè deia que diu el 
pressupost o que diu aquesta intervenció que vaig fer jo quan van 
aprovar el pressupost, ho podem anar complint.  
 
Els objectius que vam dir, que són, no tancar equipaments, continuar 
amb els serveis i òbviament fer aquesta ciutat, tenir aquesta ciutat en 
un ambient realment còmode i en un ambient amb la menor perillositat 
social possible, per això es fa aquesta ampliació de capital. Una altra 
cosa és que vostès no ho acabin d’entendre. En tot cas –ho torno a dir- 
aquí no és el lloc de parlar del per què es fa una ampliació de capital, 
aquí és el lloc de parlar si posem o no posem els diners, desprès hi 
haurà una Junta d’Accionistes on s’haurà de fer el debat, però de 
moment el debat ho estem fent aquí, on no toca. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
No sabem si toca aquí o no haver de parlar això, però si estem fent una 
modificació de crèdit que afecta a una empresa municipal, a la empresa 
municipal de la ciutat, òbviament crec que es pot parlar i més quan es 
tracta d’aquesta xifra. 
 
Volia puntualitzar un parell de coses. Una que ja s’ha dit dues vegades, 
no en volia parlar, però relativa al Festival de pallassos. Si no recordo o 
m’han informat malament, diria que la subvenció al Festival de 
pallassos està confirmada o així em sembla que ho va expressar ahir la 
Tinenta d’Alcalde en el Consell de Cultura. I l’altra fa referència al tema 
de que no m’ha respost a la meva pregunta, a la pregunta: a què 
destinarem aquests 5.000.000 d’euros?, crec que és important saber-ho, 
no és el lloc que toca, això ja ens ha quedat clar, però crec que no 
estaria malament doncs començar a treballar el terreny plegats. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només un incís. Que estigui confirmada, no vol dir que l’hàgim cobrat, 
podem cobrar dintre de quatre anys. Però nosaltres hem de pagar als 
artistes dintre de quinze dies. Ells no cobren de papers, cobren d’altres 
papers. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Bàsicament insistir en un idea que em sembla important, estem 
evidentment- el Tinent d’Alcalde ho ha explicat- acabant l’exercici, estem 
a la última part de l’exercici. Probablement hi ha moltes partides que 
estaven pressupostades, que els diferents departaments “no tindran 
temps d’executar” o potser són programes que es posposen pel 2013, 
però em sembla que, com a Grup, em sembla que és important que 
algunes coses que avui arrodonim o que avui ajustem al pressupost de 
2013 tornin a aparèixer, hi ha algunes coses claus. Es faci o no es faci 
el Pla de l’Entorn, el departament d’Ensenyament, jugui o no jugui, crec 
que la ciutat necessita que hi hagi suport escolar, fora de l’horari escolar 
i que hi hagi programes que vagin més enllà, i per tant, crec que al 
2013, això ha d’aparèixer. No sé si ha d’aparèixer com a subvenció de 
Pla de l’Entorn o en què ha d’aparèixer, però que la ciutat necessita 
aquest tipus de projecte, crec que és evident, i que la infància necessita 
aquest tipus de projecte també és evident. 
 
En relació als temes d’infància perseguíem, no sé si es gastarà o no es 
gastarà, la partida d’ajudes econòmiques d’infància, però evidentment 
la situació de la crisis no millora, i per tant, a l’any que ve, hauria 
d’intentar aparèixer la mateixa quantitat d’ajudes d’infància que la que 
el dia d’avui hem pogut treure. 
 
El servei d’ajuda a domicili, potser no és el contracte de serveis d’ajuda 
a domicili, però evidentment amb “les castanyes”- permeteu-me 
l’expressió- que se li està donant a la Llei de Dependència, necessitarem 
recursos perquè moltes persones depenents de la nostra ciutat hauran 
de tenir suport, i per tant, aquests diners que a quatre mesos d’acabar 
l’exercici podeu derivar a Procornellà, al 2013, crec o creiem com a Grup 
que es necessitaran. 
 
No parlant només d’aquest tipus de projecte, em sembla que al Regidor 
d’Esports no li vindrien malament que els 100.000 euros d’instal·lacions 
esportives es mantinguessin a l’any que ve, per intentar millorar el 
manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat, que tenen 
tants i tants usuaris. 
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I per tant, em sembla que, tot i que estem avançant la discussió, crec 
que a la discussió del pressupost de 2013, algunes de les coses que 
avui es mouen al pressupost haurien de tornar a aparèixer. 
Evidentment, nosaltres, jo crec que la prioritat- i això ja ho vam dir fa un 
any quan discutíem el pressupost- si hi ha recursos per Procornellà, 
sempre han d’haver recursos per ajudes socials com a prioritat i per a 
garantir que les famílies de la ciutat no ho passin malament. I entenc 
que en això hi ha d’haver una certa coincidència en les persones que 
estem aquí, que creiem que ha de ser la prioritat, i en aquest sentit, sí 
que esperem que en el Consell d’Administració i en la Junta General de 
l’Empresa puguem entrar més a parlar de com utilitzem aquest 
recursos. Insistim, i segurament heu de començar a pensar en altres 
aportacions que no sempre nosaltres mateixos, probablement, com que 
la crisis no és només de Cornellà, segurament necessitem ajudes també 
de fora. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Jo deia, impossible de responsabilitzar-nos d’un pressupost, de ninguna 
gestió o de ningun govern davant la falta d’informació o la no 
transparència. Desprès de la intervenció d’en Sergio, sí que es cert que 
ens ha aclarit la forma jurídica o el punt en el qual ens diu perquè i per 
a què és aquest augment de capital, també ens podrien dir que, a partir 
d’ara, l’empresa respondrà per aquests 6.000.000 de capital quan 
abans responien per 700.000, i que respongui l’empresa, és que 
responguem tots. 
 
Seguim sense saber per a què són aquests 5.000.000 d’euros, i com tu 
bé dius, encara que no és el punt de debat en aquest moment, si que és 
cert que quan una persona va a demanar diners a altra persona, entitat 
física o jurídica, li diu per a què vol els diners i com li va a pagar. 
Llavors, està molt bé que això s’hagi aprovat, que van a destinar 
4.500.000 a no sé qui, però no sabem per a què ho van a destinar. 
 
En relació a la resta de la intervenció que has fet, si fem una reflexió, 
has dit que aquesta ciutat no necessita més atenció domiciliaria, que 
aquesta ciutat té totes les instal·lacions esportives millorades, que no fa 
falta que reformem el carrer Llinars, això és el que has dit, que aquesta 
partida ja no es necessita fer o ja està feta. Està fet? jo passejo bastant 
perquè no tinc vehicle, i li dic que hi ha algunes instal·lacions esportives 
d’aquesta ciutat que no estan lo suficientment millorades i que hi ha 
gent que necessita atenció al seu domicili però bé, diuen vostès que li 
podem treure 181.000 euros a aquesta partida, quan l’any passat 
dèiem que som l’Ajuntament que més destinem a capital social. 
 
Des del punt de vista de la integritat, li puc dir que no ens alegrem ni 
ens alegraríem de que aquest Ajuntament tingués deute o tingués una 
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mala gestió. Si podem fer tot el que sigui possible per tal què això no 
succeeixi, ho farem, però des del punt de vista de la integritat, però no 
ens deixen.  
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo crec que nosaltres hem d’entendre la gestió que es fa del conjunt de 
la ciutat. El conjunt de la ciutat es gestiona, no només a través de 
l’Ajuntament, sinó a través de les empreses municipals i de les dos 
fundacions que tenim. On hi ha un conjunt de ciutat, avui toca 
Ajuntament, demà toca Procornellà, Tecsalsa o les dues fundacions, i la 
Ràdio. 
 
És cert que un ha de saber a què es destinen aquests diners, no crec 
que això sigui cap secret d’Estat, no ho és, és a dir, aquest diner és per 
afrontar les responsabilitats i realitats que té l’empresa municipal. 
L’empresa municipal durant molts anys ha aportat plusvàlues a 
aquesta ciutat, sinó no s’estenia la seva transformació, i les actuals 
circumstàncies que no hem provocat cap dels que estem en aquesta sala 
obliguen a afrontar responsabilitats. Aquestes responsabilitats s’han de 
complir, encara que sembli que podem estar d’aquí a un temps en un 
país en el que si les lleis no ens convenen, doncs ens saltem les lleis, 
per tant, servirà suposo que per a tots, no només per a una cosa, però 
per ara anem a complir les lleis, i les lleis obliguen a les nostres 
responsabilitats. 
 
I això és on estem, el plantejament d’aquesta modificació de crèdit. Crec 
que Sergio ho ha explicat bé, són baixes de coses que estan realitzades i 
que per tant no posen en perill res del que en aquests moments estem 
realitzant. Es podríem fer més coses, sí, probablement si nosaltres 
tinguéssim més diners que vinguessin de Madrid i de la Plaça Sant 
Jaume, destinar als plans d’ocupació nosaltres totes les quantitats de 
diners tant importants que hem destinat en aquests moments doncs ho 
podem destinar a altres coses. Parlem de més de dos milions d’euros, 
més de dos milions d’euros. 
 
Per tant, exercici de responsabilitat sí, exercici d’explicació també, no hi 
ha cap amagatall, és a dir, les realitats són evidents. Procornellà 
gestiona equipaments, l’any següent se l’incorporarà un equipament 
més i Procornellà gestiona evidentment tota una sèrie de compres i 
realitats que s’han fet i que pretenen una cosa només, captar inversió, 
activitat econòmica i riquesa per aquesta ciutat, això és el que ha fet 
sempre. I és on estem. 
 
És la única solució que tenim, que hi hagin inversors que vulguin 
continuar apostant per la nostra ciutat, i per tant, aquesta és la única 
ajuda en relació al que deia Arnau, que puc esperar de fora, inversió 
privada, perquè sembla ser que inversió pública procedent d’altres 



 22

administracions ens podem quedar esperant a la porta, i no arribaria 
res, i és comprensible.  
 
Les coses estan com estan, avui el Govern de la Nació està presentant 
els seus pressupostos i ja ens indica quin serà el marge, el mateix 
marge que tindrem nosaltres per al següent any, van a disminuir els 
ingressos, doncs evidentment si disminueixen els ingressos és molt 
difícil fer més coses. El que tindrem que fer és afrontar les realitats que 
tenim i els serveis que en aquests moments estem prestant. No podem 
cobrir ni suplir allò que deixen de fer altres, no podrem, i, per tant, tenim 
que afrontar la nostra realitat. 
 
La realitat de Procornellà és molt senzilla, propietat per generar riquesa 
en aquesta ciutat, per a que la generem nosaltres i no altres, per a que 
acabi en les butxaques de tots els ciutadans i no en les butxaques 
només d’un, fins a on puguem aguantar, i el dia que no puguem 
aguantar doncs probablement tindrem que fer un altra cosa. 
 
I valdria la pena, com exercici, que cadascú sàpiga de què estem 
parlant. Es pot discrepar o no, però ni han coses que no es poden posar 
en risc en aquesta ciutat, i jo prefereixo plusvàlues per a totes les 
butxaques dels ciutadans d’aquesta ciutat que no per a un. Així de clar, 
fins a on pugui aguantaré. Això és el que fem i això és la modificació de 
crèdit que avui portem. 
 
Per tant, entenc que són vots en contra, Convergència i Unió, Partit 
Popular i abstenció Iniciativa per Catalunya – Verds, i Esquerra Unida. 
 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
I Alternativa 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
M’ho poseu difícil. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 



 
 

 
 

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

 

 23

 
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. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
 
 
4. Autoritzar la concessió de l’aval de l’Ajuntament a la 
pròrroga per un any de l’operació de crèdit a curt termini per part 
de la societat mercantil municipal EMDUCSA (actualment 
PROCORNELLA) amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
(actualment CAIXABANK SA), per import de 20.000.000,- euros. 

Autoritzar concessió  
aval EMDUCSA 

DICTAMEN 
 
“Vist que en data 15 d’octubre de 2010 la societat mercantil municipal 
Emducsa (actualment Procornellà) va formalitzar una pòlissa de crèdit 
amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (actualment 
Caixabank SA) per import de 20.000.000 €, amb l’aval de 
l’Ajuntament, segons acord adoptat pel Ple municipal en sessió de data 
29 de juliol de 2010. 
 
Atès que el termini d’aquesta operació de crèdit i, en conseqüència, de 
l’aval de l’Ajuntament, era d’un any prorrogable potestativament per 
part d’Emducsa (actualment Procornellà) i obligatòriament per a la 
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Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (actualment Caixabank SA), 
fins a un màxim de 3 anys en total. 
 
Vist que el Ple en sessió de 29 de setembre de 2011, va autoritzar 
l’aval a la pròrroga per un any. 
 
Vist que segons la pòlissa de crèdit citada la vigència d’aquesta 
finalitza el 30 d’octubre de 2012. 
 
Vist que en data 24 de juliol de 2012 ha tingut entrada al Registre 
General de l’Ajuntament un escrit del Gerent d’administració i 
finances de Procornellà, comunicant la voluntat de la societat de 
prorrogar aquesta pòlissa de crèdit per un any i, en conseqüència, 
sol·licitant l’aval de l’Ajuntament per a aquesta pròrroga.  
 
Atès que d’acord amb les condicions esmentades, pel que fa a la 
durada, hi ha la possibilitat de prorrogar l’operació de crèdit per un 
any més. 
 
Atès que l’article 49.7 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, recull la possibilitat que les 
Entitats locals prestin el seu aval a operacions de crèdit concertades 
per empreses municipals participades, com a mínim en el 30% del seu 
capital, per aquelles, fins al límit de la seva participació. 
 
Atès que, segons l’article 53.2 del mateix text legal, és competència del 
Ple l’aprovació d’operacions de crèdit a curt termini, i aquest aval ho 
és, quan el seu import acumulat superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats l’any anterior i que aquesta operació, juntament amb d’altres 
aprovades anteriorment, representa el 25,58 %, sempre que l’import 
de l’operació ultrapassi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i 
que aquesta operació representa el 30,57%. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, aquesta operació no està subjecta a autorització del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, sent suficient la seva comunicació mensual, excepte quan 
concorrin les circumstàncies previstes a l’article 25.4 del RD 1463/07, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals i 
havent acomplert els requisits exigits en aquesta disposició, segons 
consta a l’Informe d’Intervenció núm.08/127/2012, no serà necessària 
aquesta autorització. 
 
Atès que les condicions de l’operació han estat modificades respecte 
les que figuraven a l’acord del Ple de 29 de juliol de 2010, en concret 
s’ha modificat el diferencial sobre el tipus d’interès a aplicar que ha 
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passat del 1,25% al 2%, segons consta a la clàusula annexa al 
contracte de pòlissa de crèdit incorporada el 26/10/11. 
 
Atès que Caixabank SA ha comunicat en data 13/9/2012 l’acceptació 
de la pròrroga fins el 30/10/2013, modificant les condicions referides 
al diferencial del tipus d’interès a aplicar que passen del 2% al 3,5%. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció General. 
 
Aquesta Tinença d’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de l’aval de l’Ajuntament a la pròrroga 
per un any - fins el 30 d’octubre de 2013 - de l’operació de crèdit a 
curt termini subscrita per part de la societat mercantil municipal 
Emducsa (actualment Procornellà) amb la Caixa d’Estalvis i Pensions 
de Barcelona (actualment Caixabank SA) en data 15 d’octubre de 
2010, per un import de 20.000.000 €, en les mateixes condicions que 
les que figuraven a l’acord del Ple de 29 de juliol de 2010 excepte pel 
que fa al diferencial a aplicar sobre el tipus d’interès, d’acord amb el 
que s’ha esmentat a la part expositiva que passa a ser del 3,5%. 
L’esmentat aval no comportarà cap comissió a percebre per l’Hisenda 
Municipal com a contraprestació al risc assumit.  
 
Segon.- Trametre a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, la documentació prevista a l’article 5 de 
l’Ordre ECF/138/2007. 
 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Procornellà i a Caixabank SA 
oficina 3071.” 
 
 
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, Procronellà té una pòlissa de crèdit de vint milions d’euros 
amb la Caixa avalada per l’Ajuntament i ara toca prorrogar-la, i com és 
preceptiu, aquesta pròrroga ha de ser avalada per l’Ajuntament. Llavors 
el que portem aquí és autoritzar, proposar l’autorització d’aquest aval. 
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Les condicions de la pròrroga són: tipus d’interès l’EURIBOR + 3,5, les 
comissions de no disponibilitat 0,10, i comissió de renovació, en el cas 
de que es fes, també 0,10. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Respecte a la nostra posició ja sabeu que nosaltres vam votar a favor de 
mantenir aquest aval fa just un any però, tot i que ara el que ens 
implica és que ens estalviem segurament uns quants milers d’euros 
amb aquesta rebaixa del diferencial de l’EURIBOR, el que si que 
nosaltres ens plantegem és que les condicions han canviat bastant entre 
ara i abans, és a dir, acabarem tenim una empresa municipal amb un 
capital superior en cinc milions d’euros i, per tant, quan un banc va a 
demanar qui és, si pot donar, deixar aquests diners, el que acaba 
demanant són els comptes i veient quin és l’estat de l’empresa.  
 
I el que acaba sortint és que l’estat de l’empresa fa un any i l’estat de 
l’empresa que acabarem tenint ara, doncs és bastant diferent, per tant, 
aquests diners que ens podem acabar estalviant, perquè acabarem 
pagant menys, com a ciutadans alhora de pagar al banc per aquests 
tipus d’interès, per aquest menor risc, el que acaba passant és que 
també l’acabem assumint nosaltres al posar aquest major capital. Per 
tant, nosaltres en aquest cas estem a favor, és obvi, perquè funcioni 
l’empresa municipal ha d’haver-hi aquest aval perquè, tal i com estan 
les coses, doncs segurament no ens donarien aquests diners, però, en 
canvi, el que sí que es dóna és que la condició de l’empresa no és la 
mateixa. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Expressar el vot afirmatiu en aquests cas entenent que evidentment 
l’Ajuntament ha de ser corresponsable amb la seva empresa, i, per tant, 
és normal que la situació actual ens demani que avalem, cosa que en 
altres moments no ho era. Però bé, lamentar els interessos i demés però 
això és cosa del mercat, on segurament des d’aquí poc podem intervenir. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Tornant a insistir en les formes i no en el fons. Potser no se m’entén 
bastant quan vull explicar-me. No dubtem de la gestió o la bona fe 
d’aqueixa gestió, dubten de les formes amb què aqueixa gestió ens 
arriba a nosaltres. 
 
Llegit l’informe de la Secretària, tampoc el vaig a subscriure, perquè, si 
be és cert que és possible, tindríem que haver mirat un altre tipus de 
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contracte, si que crec que el contracte com està el mercat és el que és 
l’avantatjós, però simplement és cert que podríem haver mirat un altre 
tipus de contracte o, com a mínim, haver fet la demanda i haver-los 
mirat. No prorrogar un contracte amb un punt i mig més. 
 
Dit això, i entenent que són responsables amb que hi ha una empresa 
que ens doni a tots, des del Grup municipal també som responsables 
amb les empreses municipals i que puguin donar de menjar als seus 
treballadors, si aquests no conten amb un aval de vint milions d’euros. 
El vot serà en contra 
 
 
 
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.   
 
 
 
 
 
5. Deixar sense efectes els articles 3.2, 5, 9 i la Disposició 
Addicional Primera de l’Ordenança Fiscal relativa a la Taxa per les 
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ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, pels 
exercicis 2008-2012. 

Deixar sense efectes 
articles Ordenança 
Fiscal 

DICTAMEN 
 
“A la vista de la Sentència dictada pel Tribunal Europeu de Justícia 
respecte a les peticions de decisió judicial plantejades pel Tribunal 
Suprem en relació la imposició d’una taxa a les empreses que utilitzen 
les xarxes existents per a la prestació del servei de telefonia mòbil per 
l’ocupació del subsòl, el sol i la volada de la via pública. 
 
Atès que aquest ha resolt que l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a 
l’autorització de xarxes i serveis de comunicació electrònica, ha 
d’interpretar-se en el sentit de que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per 
drets d’instal·lació de recursos en una propietat pública o privada, per 
sobre o per sota d’aquesta als operadors que sense ser propietaris dels 
esmentats recursos, els utilitzin per prestar els citats serveis. 
 
Atès que, com a conseqüència de la sentencia dictada pel Tribunal 
Europeu de Justícia es fa necessari l’anul·lació parcial de l’Ordenança 
Fiscal número 16, relativa a la Taxa per les ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública dels exercicis 2008 a 2012, ambdós 
inclosos, de l’article 3.2 paràgraf segon referit al subjectes passius i 
l’article 5.1 referent a la determinació de la base imposable i al càlcul 
de la quota tributària per determinar la quantia de la Taxa pel que fa a 
les empreses de telefonia mòbil que utilitzen rets alienes per a la 
prestació dels seus serveis així com l’article 9è Règim de declaració 
d’ingrés. Serveis de Telefonia mòbil i la Disposició addicional primera 
relativa a l’actualització dels paràmetres de l’article 5.1 esmentat. 
 
Atès que també es fa necessari eliminar la referència existent a l’article 
segon, relatiu al fet imposable de la citada ordenança. 
 
Atès que, per part de la societat Telefonica Moviles España, SA. es va 
presentar davant del Tribunal Superior de Justícia els recursos 
número 301/2008, 206/2010 i 369/2011 relatius a les Ordenances 
Fiscals de la Taxa esmentada, dels períodes impositius de 2008, 2010 
i 2011, ambdós inclosos. 
 
Atès que, la societat France Telecom España, SA. es va presentar 
davant del Tribunal Superior de Justícia el recurs número 253/2010 
relatiu a les Ordenances Fiscals de la Taxa esmentada, del període 
impositiu de 2010. 
 
Atès que, per part de la mercantil Vodafone España, SA. es va 
presentar davant del Tribunal Superior de Justícia el recurs número 
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393/2011 TE relatiu a les Ordenances Fiscals de la Taxa esmentada, 
del període impositiu de 2011. 
 
Atès el que estableix l’article 103 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa respecte a 
l’execució de les sentències. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 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, en concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, referent al procediment 
a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com l’article 17 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs 
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.- Deixar sense efecte pels exercicis 2008 a 2012, ambdós 
inclosos: 
 
1) L’article 3.2 de l’Ordenança Fiscal relativa a la Taxa per les 

ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública pel que fa 
a la telefonia mòbil. 

 
2) L’article 5 de la Ordenança Fiscal referent a la determinació de la 

base imposable i al càlcul de la quota tributària per determinar la 
quantia de la Taxa pel que fa a les empreses de telefonia mòbil que 
utilitzen reds alienes per a la prestació dels seus serveis. 

 
3) L’article 9è Règim de declaració d’ingrés. Serveis de Telefonia mòbil. 
 
4) La Disposició addicional primera relativa a l’actualització dels 

paràmetres. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenança 
Fiscal número 16 relativa a la Taxa per les ocupacions del subsòl, el 
sol i la volada de la via pública. 
 
Tercer.- 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. 
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Quart.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en l’esmentat termini d’exposició pública, els acords adoptats 
d’aprovació provisional s’entenguin com a definitius. 
 
 
 
 
Cinquè.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent els 
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, i el text 
íntegre de les modificacions es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a les interessades, al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i a l’Assessoria Jurídica, als efectes 
oportuns.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El que hem de fer és modificar provisionalment l’Ordenança Fiscal 
número 16, que és la relativa a la Taxa per les ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública en allò que es refereix a la telefonia 
mòbil. És a dir, els articles que tenen a veure amb la telefonia mòbil. 
 
I ho fem així perquè hem de donar compliment a una sentència del 
Tribunal Europeu de Justícia que, resumint, el que diu és que no es pot 
imposar una Taxa a les empreses que utilitzin les xarxes existents per a 
la prestació del servei de telefonia mòbil, ja que els operadors no són els 
propietaris de les línies. 
 
Val a dir que això no ens ha passat només a nosaltres, òbviament, ha 
passat a tots els ajuntaments, i nosaltres a l’igual que tots els 
ajuntaments de Catalunya havíem guanyat tots aquests recursos, però 
les companyies telefòniques van fer aquest recurs al Tribunal Europeo 
de Justícia. 
 
De fet, es va demanar una consulta, em sembla que és pel Tribunal 
Superior al Tribunal Europeu de Justícia. El Tribunal Europeu de 
Justícia ha dit això, per la qual cosa nosaltres el que hem de fer és 
acatar la Llei, derogar aquests articles d’aquesta ordenança i esperar 
perquè potser que el Tribunal Suprem el que digui és que sí que hi ha 
una operadora que és la propietària i que és la que ha de pagar, i 
després s’ha de posar en contacte amb les altres operadores que 
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utilitzen aquestes xarxes, i l’hauran de pagar a ella. Però això no ho 
sabem i com no ho sabem, nosaltres acatem aquesta sentència i ,per 
tant, deroguem aquesta part de l’ordenança. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només evidentment donar suport, però deixar clar també el nostre punt 
de vista, que és una qüestió que hem de fer per imperatiu legal no per 
voluntat. I insistir en aquest pla en la nostra preocupació de no poder 
tenir una certa intervenció en el funcionament de la telefonia mòbil en la 
ciutat, cosa que jo crec que té, ha de tenir, una certa preocupació, com a 
mínim, ambiental i per a la salut pública i per a l’economia, i per tant, en 
tot cas estem d’acord amb el Tinent d’Alcalde i votaríem a favor. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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6. Establir la jornada ordinària de treball dels empleats de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en 37’5 hores setmanals, i 
establir els complements retributius en els supòsits d’incapacitat 
temporal. 

Establir jornada laboral 
empleats Ajuntament de 
Cornellà 

DICTAMEN 
 
“Atesa la Llei 2/2012, de 22 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat 2012, publicada en el Boletín Oficial del Estado, de data 30 de 
juny de 2012, que estableix com a normativa bàsica en la Disposició 
Addicional 71 que la jornada ordinària pels empleats públics al servei 
de tot el sector públic ha de ser de 37,50 hores setmanal de treball 
efectiu en còmput anyal. 
 
Atès el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
publicat en el Boletín Oficial del Estado, de data 14 de juliol de 2012, 
que estableix amb caràcter bàsic i per tot el personal al servei de les 
Administracions Públiques, el règim de prestacions econòmiques en la 
situació d’incapacitat temporal. 
 
Atesa la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’ impost sobre les estades en 
establiments turístics, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de data 23 de març de 2012, que estableix el nou règim de 
reducció de jornada ordinària per cura de menors o familiars amb una 
incapacitat reconeguda. 
 
Atès que s’ha informat a la representació del personal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Interior proposa 
al Ple Municipal l'adopció del següent: 
 
 

ACORD 
 
Primer.- Establir que la jornada ordinària dels empleats al servei de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà de 37,5 hores de treball 
setmanal efectiu de promig en còmput anyal i queda establerta en 
1647 hores amb efectes de data 1 de novembre de 2012. 
 
1.- La distribució de la jornada ordinària es realitzarà mitjançant el 
calendari laboral anyal que es confeccionarà tenint en compte els 
següents criteris: 
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a.- Els dies de festa seran els establerts en el calendari laboral de la 
Generalitat de Catalunya, més les dues festes locals de Cornellà 
(total 14 dies). 

 
b.- La llicència per vacances tindrà una durada 22 dies hàbils, o la 

part proporcional que correspongui en el cas que no es tinguin 12 
mesos d'antiguitat, a gaudir preferentment a l'estiu, del 1 de juny 
al 30 de setembre, i es podrà fraccionar com a màxim en tres 
etapes, sempre que el període comprengui setmanes naturals. La 
Guàrdia Urbana no estarà subjecta a aquests criteris i realitzarà 
les seves vacances en funció de les peculiaritats del seu servei, 
havent-se de realitzar majoritàriament la llicència durant els 
mesos de juliol i agost. També restaran exclosos dels esmentats 
criteris aquells serveis i organismes que tinguin regulats o 
acordats altres períodes de gaudiment, en funció de les 
característiques pròpies dels serveis que presten. 

 
c.- Per Setmana Santa hi haurà quatre dies de festa que es 

realitzaran abans o després del divendres Sant. 
 
d.- Per Nadal o Cap d'Any (abans o després) hi hauran quatre dies de 

festa.  
 
2.- Per a l'establiment dels horaris de treball s'hauran de tenir en 
compte els següents criteris: 
 
 Per els col·lectius de la Guàrdia Urbana, Escoles Bressol, 

Biblioteques, Conserges d’Escola i Brigada Municipal: la jornada 
anyal actual s’ajustarà a la nova jornada atenent a les 
característiques i peculiaritats d’aquests serveis. 

 
 Llocs de treball amb jornada parcial com els col·lectius de l’Escola 

de Música, el CDIAP i les assistents infantils de les Escoles 
Bressol: s’incrementarà la jornada en proporció al percentatge que 
actualment tenen establert respecte a la jornada ordinària. 

 
 Llocs de treball amb dedicació especial o exclusiva: aquests llocs 

de treball augmentaran la seva jornada anyal en la mateixa 
quantia que ho fa la jornada ordinària. 

 
3.- El personal podrà sol·licitar la reducció de la seva jornada de 
treball en els supòsits següents: 
 
a) En els supòsits de guarda legal d'un infant menor de sis anys o 

d'una persona disminuïda psíquica, física o sensorial que no fa 
cap activitat retribuïda o en el supòsit d'estar a càrrec d'un 
familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb una 
incapacitat reconeguda de més del 65%, els funcionaris tenen dret 
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a una reducció de jornada d'un terç o de la meitat de la jornada de 
treball amb la percepció del 80% o 60% de la retribució íntegra.  

 
b) En els supòsits de guarda legal d'un infant de sis a dotze anys, el 

personal al servei d’aquest Ajuntament pot gaudir d’una reducció 
d’un terç o de la meitat de la jornada, amb una reducció 
proporcional de retribucions. Només si les necessitats del servei ho 
permeten, aquests reducció pot esser d’un altre fracció de jornada, 
que ha d’esser en tot cas d’ entre la vuitena part i la meitat de la 
jornada. 

 
c) En els supòsits de persones amb una discapacitat legalment 

reconeguda que per aquest motiu han de rebre tractament en 
centres públics o privats, el personal al servei d’aquest Ajuntament 
tenen dret a una reducció de jornada equivalent al temps que hi 
ha de dedicar, amb el 100% de les retribucions integres, prèvia 
justificació del servei mèdic corresponent de la necessitat del 
tractament, periodicitat, durada aproximada i necessitat de que es 
dugui a terme en horari laboral. 

 
 
4.- Tot el personal, avisant amb la deguda antelació i justificació, 
podrà gaudir de tres dies per assumptes particulars. 
 
 
Segon.- Establir que al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat se li abonin els següents complements en els 
supòsits d’incapacitat temporal amb efectes de la data 13 d’octubre de 
2012: 
 
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
comuns: 
 
 Del primer fins el tercer dia, el 50% de les retribucions que amb 

caràcter ordinari s’hagin percebut en el mes anterior a la 
incapacitat. 

 Del quart al vintè dia, ambdós inclosos, es reconeixerà un 
complement que sumat a la prestació econòmica reconeguda per 
la Seguretat Social sigui equivalent al 75% de les retribucions que 
amb caràcter ordinari s’hagin percebut en el mes anterior a la 
incapacitat. 

 A partir del vint-i-unè dia inclòs es reconeixerà una prestació 
equivalent al 100% de les retribucions que amb caràcter ordinari 
s’hagin percebut en el mes anterior a la incapacitat. 

 Es podrà reconèixer amb caràcter excepcional i degudament 
justificat, el pagament del 100% de les retribucions que amb 
caràcter ordinari s’hagin percebut en el mes anterior a la 
incapacitat, durant tota la durada de la mateixa quan l’incapacitat 
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temporal sigui ocasionada pel patiment d’una malaltia greu de les 
relacionades a l’Annex del Reial Decret 1148/2011 de 29 de Juliol. 
El reconeixement d’aquest complement extraordinari s’haurà de 
demanar per escrit per la persona interessada acompanyat d’un 
informe del metge de capçalera de la Seguretat Social certificant 
que la patologia que es pateix es troba dintre de les establertes a la 
norma abans esmentada. 
Els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica, degudament 
acreditades, es consideraran com causa justificada pel cobrament 
d’aquest complement. 

2.- Quan la causa de l’incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals la prestació reconeguda per la Seguretat Social serà 
complementada durant tot el període de durada de la incapacitat fins 
el 100% de les retribucions que amb caràcter ordinari s’hagin percebut 
en el mes anterior a la mateixa. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la representació del personal i al 
Departament de Recursos Humans pel seu coneixement.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt sisè és aprovar l’adequació de la jornada ordinària de treball de 
l’Ajuntament de Cornellà a 37,5 hores setmanals i l’establiment d’un 
nou complement retributiu en els supòsits d’incapacitat temporal. 
 
Bé, tots sabem, que segons dicta el Real Decreto Ley 20/2012 de tretze 
de juliol, de “Medidas para garantizar la estabilidad presupostaria i de 
fomento de la competitivitat”, tots els Ajuntaments han d’adoptar una 
sèrie de mesures obligatòries durant aquest exercici. 
 
La que potser més hem sentit i vam aprovar en el seu moment, i vam fer 
aquí, adequar les retribucions dels càrrecs polítics en el sentit de 
disminuir en un 7% les seves retribucions anyals, per tal de tenir el 
mateix efecte que la mesura obligatòria que deia aquest decret, que era 
suprimir la paga de Nadal o equivalent als funcionaris i laborals en 
totes les administracions, estatal, autonòmica o local. Però -com deia- 
aquesta mesura que potser és la que més –diguéssim- importància 
mediàtica ha tingut, no ha estat la única, i el que toca és anar molt més 
enllà en el Decret i adoptar aquestes mesures, que són les que tenen a 
veure amb la jornada dels funcionaris. 
 
Proposem per tant aprovar aquesta adequació de la jornada ordinària 
segons diu aquest decret i fixem la jornada a 37,5 hores setmanals, i 
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això significa 1.647 hores anuals, òbviament, a dividir segons cada 
col·lectiu, perquè no tots el col·lectius fan les mateixes hores. Llavors la 
base a la que haurem d’augmentar d’horari a les 1.647 haurem de 
negociar-la amb cada col·lectiu, però el que està clar és que tothom ha 
de fer 37,5 hores a la setmana. 
 
També fixem- com diu el Decret -els 22 dies laborables de vacances 
respectant els quatre de festa de Nadal i Setmana Santa i establint la 
possibilitat de gaudir lliurement dels tres dies d’assumptes propis, 
abans hi havia nou i ara es queden en tres.  
 
També regulem d’acord amb la normativa el supòsit de reducció de 
jornada per cura, per guarda legal d’infants o persones amb disminució.  
 
Desapareix la possibilitat de reduir la jornada a un terç amb la 
percepció del cent per cent del salari durant tot l’any, i la reducció de la 
jornada comporta la reducció també del salari en tots els casos. 
 
I quant al tema de la incapacitat temporal, és a dir, el que anomenem 
les baixes laborals, que tots coneixem com a baixes laborals, es regulen 
els complements que abonarà l’Ajuntament als treballadors en situació 
d’aquesta incapacitat temporal a partir del dia tretze d’octubre d’aquest 
any 2012, que és la data màxima que permet la normativa per a que les 
administracions públiques s’adaptin. 
 
Indicar que segons diu el Decret, del dia 1 al 3, la Seguretat Social 
pagarà zero i et dóna la possibilitat de que l’Ajuntament complementi el 
50% més, és el que aprovem, el màxim. 
 
Del dia quatre al vintè el Decret diu que la Seguretat Social pagarà el 
60%, i et dóna la possibilitat de complementar-ho fins als 75% que és el 
que proposem aprovar, anar al màxim. 
 
I a partir del dia vint-i-u el Decret diu el 75%, i dóna la possibilitat del 
100%, que és el que fem, anar al màxim. 
 
Dir que en aquest Ajuntament, anteriorment a aquest Decret s’estava 
complementant des del dia ú el 100% d’aquestes prestacions. Nosaltres 
òbviament hem de complir la Llei, aquí no entrem en estar o no d’acord 
en aplicar aquestes mesures sinó que tenim clar que és un Decret Llei 
que  dicta el Govern Central a Madrid, i, per tant, el que hem de fer és 
complir-lo i hem d’adequar la jornada i les incapacitats laborals en 
aquest Decret i això és el que fem. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No estem d’acord .Jo sí que vull dir,” no estem d’acord” i ho fem perquè 
tenim que complir la Llei, faltava més!, però no estem d’acord. 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Molt breu. També subscrivint el què deia el Tinent d’Alcalde de que es 
tracta d’una situació exògena, i que per tant nosaltres hem d’aplicar-ho, 
el que si demanaríem a l’Equip de Govern, donat que hi ha aquesta 
mesura, dues coses. Una intentar en el moment de negociar amb els 
treballadors d’aquesta casa, que sigui de la forma més fàcil per les 
seves vides i que pugui adequar-se al dia a dia. L’altra és que donat 
que ja tenim aquesta mesura intentem  que reverteixi en un benefici pel 
ciutadà. És important doncs que si aquestes hores de més es podem 
transmetre en punts que -pel que sigui-  ara no els podíem tenir del tot 
ben coberts intentem que la situació aquesta reverteixi en un benefici al 
ciutadà, que és el que en el fons hi ha una part que s’ha acabat fent 
amb aquesta mesura. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En tot cas, suposo que és de tots i totes conegut la nostra oposició al 
Congrés del Diputats, tant als Pressupostos Generals, com al Reial 
Decret de 13 de juliol, com a la Llei de 5/2012, que són les tres potes 
d’aquesta horrible taula que ens fa, que us fa portar avui aquest acord 
a aquest Ple. 
 
Nosaltres encara no hem entès la voluntat del Govern de l’Estat en 
aquestes mesures. És més tenim claríssimament clar que això significa, 
no només una invasió competencial de totes les administracions, sinó 
un cop a l’autonomia local.  
 
No té en compte la realitat dels diversos Ajuntaments i de les diverses 
Institucions, que cadascú, cada administració té la seva realitat 
salarial, la seva realitat d’horaris, la seva realitat econòmica, la seva 
realitat d’endeutament, per tant no entenem a què ve.  
 
Tenim claríssim que no és una mesura que ajudi a l’economia, en tot 
cas, és una mesura que deprimirà més l’economia. Tenir treballadors i 
treballadores públiques sense recursos o amb menys recursos per poder 
consumir, crec que qualsevol persona que tingui uns nivells o nocions 
d’economia veurà que no ajudarà a l’economia i, en definitiva, la 
productivitat que aporta i l’activitat pressupostària no entenem a on ens 
porta. 
 
Per tant, entenen que és una aberració el que ha proposat el Govern de 
l’Estat amb aquests plantejaments, igual que ho és la paga de Nadal i i 
que va ser haver-nos de rebaixar el sou- lògicament en solidaritat- al 
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passat Ple, on entenem que evidentment si afecta a tota la Corporació 
afecta a tota la Corporació. 
 
Ens sembla per tant que no és de rebut aquest plantejament de l’Estat, 
però alhora també entenem que probablement necessitem que 
l’Ajuntament,- això que l’Alcalde deia de no estar d’acord- faci també 
una mica més de pedagogia social de defensa dels treballadors i 
treballadores públiques.  
 
Avui el Govern de l’Estat ha posat als treballadors públics als peus del 
cavall, al peus de l’opinió pública. Qualsevol ciutadà s’atreveix a 
qüestionar i opinar sobre el que fan els treballadors i treballadores de 
l’Administració Pública, quan fa cinc anys tothom es reia perquè els 
seus sous estaven un 25 o 30% per sota dels sous del mercat. I em 
sembla que és important que,com Ajuntament, fem el màxim exercici 
possible de defensa dels nostres treballadors, de la feina que fan i de la 
seva vàlua. 
 
En aquest sentit ens preocupa que no s’hagi pogut arribar encara a un 
acord amb el conjunt dels sindicats, de com es pot aplicar això amb el 
màxim de flexibilitat possible. 
 
Necessitem, crec, solucions imaginatives, solucions dintre de la legalitat 
però també solucions imaginatives que també ajudin als treballadors i 
treballadores d’aquest Ajuntament a tirar una mica endavant, perquè 
també estan patint la crisis com els que més.  
 
I em refereixo aquí a una reflexió que té a veure amb els punts que 
parlaven abans, m’ho heu sentit dir moltes vegades, la situació 
econòmica d’aquest Ajuntament també és gràcies a que l’escenari 
salarial d’aquest Ajuntament no és ni molt menys disparat, és un 
escenari bastant contingut de salaris ajustats, de sous més aviat 
ajustats, de negociacions col·lectives que han anat més per les millores 
socials que pels increments salarials, i, per tant, segurament és encara 
més injust pels treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, de 
l’Ajuntament de Cornellà, doncs l’exercici d’aquest tipus de mesures per 
part de l’Estat. 
 
En aquest sentit, entenem que la responsabilitat de l’Equip de Govern és 
aplicar-ho com correspongui i tenim dubtes de si hi hauran possibilitats 
d’arribar a un acord amb els sindicats, i, de moment, la nostra posició 
serà d’abstenció. 
 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
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Dues coses. La primera és que no és competència nostra discutir el 
Decret, i voto a favor perquè és competència nostra aplicar la Llei. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 

 
7. Sotmetre a informació pública l’expedient de la proposta 
denominada “Transcripció i Modificació del PGM i PAUM de 
Cornellà de Llobregat”. 

Sotmetre a informació 
pública “Transcripció i 
Modificació PGM i PAUM 
de Cornellà de Llobregat. 

DICTAMEN 
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“Vista la proposta denominada “Transcripció i Modificació del PGM i 
PAUM de Cornellà de Llobregat” (criteris previs), d’iniciativa pública i 
redactada per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira de l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(Procornellà)  
 
Vist, respecte a l’esmentada proposta, l’informe emès per la Directora 
d’Acció Territorial i Habitatge, en data 13 de setembre de 2012, que es 
transcriu en la seva part necessària: 
 
“1. El model socioeconòmic en el que l’eix principal de 
desenvolupament era la construcció d’habitatge, es en certa manera la 
principal causa de la crisis econòmica que pateixen actualment els 
municipis, i tot i que, en el planejament no està la clau de la solució, 
es a través del propi planejament que es pot regular l’establiment d’un 
model urbà que pugui atendre les noves propostes econòmiques i 
iniciatives, on l’oportunitat es un element bàsic, juntament amb la 
rapida tramitació. Es per això, i per tal de garantir un màxim de 
possibilitats de desenvolupament del municipi de Cornellà, que es fa 
necessari definir un model urbà, que programi les actuacions 
necessàries que facin possible una ciutat econòmicament sostenible, i 
que d’acord a l’establert a l’article 60 del DL1/2010 de 3 d’agost pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, l’expedient 
urbanístic més idoni es el Programa d’Actuació Urbanístic Municipal 
(PAUM). Ara bé, tenint que en compta, que el programa d’actuació pot 
modificar aspectes del planejament general, per tal de garantir la 
vialitat jurídica, es tramita conjuntament un document de Modificació 
i Transcripció del planejament vigent a E: 1/1.000. 
 
2. L’àmbit del document urbanístic (PAUM) abasta la totalitat del 
terme municipal com àmbit de reflexió i estudi i que inclou un anàlisis 
del planejament vigent i les previsions de creixement, que es concreten 
en tres eixos de desenvolupament, vinculats als nodes de comunicació, 
que permetin relligar sectors amb capacitat de transformació (amb 
diferents àmbits de modificació del planejament, alguns d’ells en 
tràmit que es refosa i altres de nous) capaços d’admetre un model 
urbà integrat amb activitat econòmica i residencial, juntament amb 
una adequada distribució de sistemes: a) l’eix format per l’entorn de 
l’estació de Renfe i les Avingudes dels Alps i Famades (inclou els 
terrenys alliberats de l’antiga fàbrica Elsa, els obsolets de la fàbrica 
Siemens, els ocupats per l’antic camp de futbol de la via Fèrria i l’illa 
de la Fira, així com els terrenys situats a l’entorn de la plaça dels 
Enamorats; b) l’eix de l’avinguda Maresme que uneix els accessos a la 
ciutat des de la Ronda de Dalt i el Cinturó del Litoral a través de 
l’entroncament amb el carrer Silici i els terrenys de l’entorn sense 
desenvolupar; i c) l’eix de l’avinguda del Baix Llobregat- carrer Progrés, 
com a nexe d’unió dels creixements de Ribera Salinas (ARE) amb els 
sectors de Tintes Especials i els consolidats de Ribera Serrallo i la 
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Plana del Galet. Per desenvolupar els objectius generals del PAUM es 
necessari tramitar un sèrie de modificacions puntuals del PGM en 
diferents àmbits lligats als eixos d’actuació del Programa, i per tant, es 
tramita en un mateix document el Programa d’Actuació juntament 
amb una modificació del PGM. A més, al marge dels objectius generals 
de l’expedient es considera fonamental refondre en un únic document, 
sobre cartografia actualitzada i a una escala adequada, la totalitat del 
planejament aprovat, en tant que es una eina fonamental, no tan sols 
pel seguiment del Pla si no per entendre les propostes urbanístiques 
que es proposen. 
 
3. El contingut de l’expedient, objecte de l’exposició pública, per tal de 
garantir la participació ciutadana, es el següent: definició del objectius 
generals del Programa d’Actuació urbanística (PAUM), concreten en 
cadascú dels eixos els diferents àmbits d’actuació i ekls objectius de 
les Modificacions del PGM proposades, així l’eix a) Estació – Avinguda 
Alps, que abasta els àmbits següents: Siemens – Elsa i Plaça 
Enamorats ( amb diferents objectius: d’establir un nova ordenació de 
l’edificació que permeti la creació d’un gran espai central, vertebrador 
de les edificacions històriques industrials amb les noves, a més de la 
connexió de vianants entre ambdós marges de la línia fèrria, reservar 
sòl per un equipament emblemàtic de la ciutat, establir un sostre 
d’activitat productiva i d’oficines que generi una nova façana del 
passatge de la Plàsmica que serveixi de transició entre teixit 
residencial i el industrial, i a l’entorn de la plaça dels Enamorats, tot 
mantenint l’estructura urbana tradicional, establir una ordenació dels 
espai públics que permeti la connexió per a vianants entre la plaça i el 
carrer Pius XII); Sistema d’equipaments al llarg de la carretera 
d’Esplugues (establir una distribució de sistemes d’espais lliures i 
equipaments en funció de la reordenació de la reordenació de l’espai 
públic recentment urbanitzat); PAU 2 Millàs (establir una nova 
ordenació de l’edificació i l’ampliació dels equipaments existent); 
Activitat productiva fira (reconsiderar la implantació de la fira en un 
altre lloc del municipi, a l’hora que s’implanta el model productiu 
consolidat a l’illa limítrof del WTC, integrant l’auditori i altres 
equipaments a l’estructura urbana del WTC: b) Eix Avinguda del 
Maresme, que abasta tres àmbits: Plaça d’accés sud (ampliar els usos 
d’activitat productiva a l’entorn de l’accés sud de Cornellà, com a 
complement de l’activitat comercial en un àrea residencial d’alta 
densitat; Illa Fira (que es troba en mig dels dos eixos d’actuació (a i b), 
i on es pretén reforçar el paper urbà d’aquest àmbit, com a nova 
centralitat de la zona; i Accés Ronda de Dalt- c/Silici (creant un nou 
àmbit d’activitat productiva i lleure, que completi la façana d’activitat 
econòmica del barri Est, a l’hora que es reserva sòl per a la 
implantació dels aprofitaments provinents d’altres àmbits territorials 
del municipi, on no tenen cabuda o no son viables en aplicació de la 
normativa sectorial corresponent; i c) Eix baix Llobregat – carrer 
Progrés, que abasta els àmbits següents: Tintes Especiales 
(complimentar la Sentencia de la secció tercera de la sala de lo 
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contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya, d’estimació del recurs presentat pel senyor Frances Cuxart 
Olivé en contra de la Modificació puntual del PGM-76 a l’àmbit 
discontinu format pel sector Tintes especials i la zona 18 r1 de la 
carretera d’Esplugues i l’espai Pius XII, de 11 de març de 2008, a 
l’hora que es proposa una ordenació que mantenint els criteris 
generals de l’ordenació faci possible el desenvolupament urbanístic del 
sector); Àmbits de desenvolupament al barri Riera (complementar el 
teixit urbà del barri mitjançant la delimitació de sectors i polígons que 
faciliten la gestió); Equipaments Ribera- Serrallo (regularitzar la 
qualificació dels equipaments existents en funció de l’ús que se l’ha 
assignat, i definir l’estructura viaria en funció de l’executat i de les 
previsions realitzades en l’ARE.); i Porta d’accés Sud – carrer Progrés 
(aquest àmbit es comú e l’eix b, amb els mateixos objectius, tot 
reforçant el paper urbà d’aquest àmbit. El document també inclou 
altres àmbits complementaris dels eixos abans esmentats: carrer 
Rosselló (garantir el desenvolupament urbá del sector, assignant usos 
adequats a l’entorn, Sant Ildefons (definir l’estructura urbana del 
sector, en concordança amb l’establer en altres documents que s’han 
redactat i tramitat recentment), Pla Catalunya ( estudiar la ordenació 
de l’illa en coherència amb les característiques d’ordenació del sector), 
i Destraleta (ordenar les propostes volumètriques de les edificacions 
pendents d’implantar, a l’hora que es resol les incoherències 
normatives detectades en el planejament vigent en l’illa on s’implanta 
el centre comercial Eroski). (...)”. 
 
Vist l’informe de l’assessora jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 14 de setembre de 2012, obrant a l’expedient 
 
Vist que la proposta considera que la figura més idònia per aconseguir 
les finalitats descrites és el Programa d’Actuació Urbanístic (PAUM) 
previst a l’article 60 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost que, en 
el seu apartat 1 recull: “Els programes d’actuació urbanística 
municipal són l’expressió de les polítiques municipals de sòl i 
d’habitatge i contenen les previsions i els compromisos assumits per al 
desenvolupament dels plans d’ordenació urbanística municipal 
corresponents pel que fa a la reforma i la millora urbanes, als 
equipaments i a la generació d’activitat econòmica, dins el marc del 
desenvolupament urbanístic sostenible”. 
 
Per a aconseguir aquest propòsit, el document anuncia que es 
requerirà la tramitació d’algunes modificacions del planejament vigent 
sobre diversos eixos de la ciutat, i no preveu la suspensió de llicències 
de l’article 73.3 del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, 
potestativa en aquesta fase de preparació.  
 
Atès, pel que fa al tràmit d’informació pública de l’avanç de 
l’instrument de planejament objecte d’aquest expedient, el que disposa 
l’article 106 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, 
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de 18 de juliol) en relació als articles 8 i 85.7 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (DL 1/2010, de 3 d’agost), al respecte de la 
publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanística i audiència als ajuntaments limítrofes. 
 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en els seus articles 52.2, sobre les competències atribuïdes 
al Ple, i 114.3 en relació a l’adopció d’acords que requereixen el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de la 
Corporació. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sotmetre a informació pública l’expedient de la proposta 
denominada “Transcripció i Modificació del PGM i PAUM de Cornellà 
de Llobregat”, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà). 
 
Segon.- Publicar el present acord, mitjançant inserció d’edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la 
província, en el Tauler d’anuncis i en la web municipal, pel període 
d’un mes, als efectes que durant aquest termini puguin formular-ne 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les 
Corporacions, Associacions i particulars. 
 
Tercer.- Notificar el present acord als Ajuntaments de Sant Joan 
Despí, de El Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi 
de Llobregat, i d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments limítrofs, al 
senyor Ricard Casademont i Altimira, i als qui resultin, o s’acreditin, 
com a interessats en l’expedient, 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  
 
El punt setè és sotmetre a informació pública l’expedient proposta 
denominada “Transcripció i Modificació del PGM i PAUM de Cornellà de 
Llobregat”. La idea -i així es va parlar a la Comissió Informativa- és 
agafar el que és la Ciutat de Cornellà, posant tots els planejaments que 
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hi ha en aquest moment en marxa o que s’estan pensant, les pastilles 
que encara ens queden per desenvolupar i de les que algunes hi vam 
estar parlant i a partir d’aquí, estudiar-les directament. I si hi aprovem 
el tema del PAUM, això el que ens permet a tots és desprès fer un 
planejament derivat i ,per tant, són molt més àgils. Per tan,t el que 
intentem amb aquesta aprovació del PAUM, és que totes aquestes 
parcel·les que encara queden per desenvolupar, que moltes d’elles són 
d’activitat econòmica, aconseguir tenir-les preparades el més aviat 
possible i amb la flexibilitat suficient com per intentar atraure la major 
inversió possible a la ciutat. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
A nosaltres ens agrada aquesta proposta, ens agrada la proposta de 
fer-ho tot a la vegada. Creiem que, donat que estem davant d’un 
municipi on els terrenys es comencen a esgotar, és bo intentar repensar 
d’una forma conjunta i no anar a batzegades. Per tant, donat que estem 
en uns criteris previs, el que si demanaria és que en tot el procés 
intentéssim buscar el màxim consens de tot plegat, que respectem molt, 
tot i que hem de respectar els termini legals, que no tinguem pressa, que 
tinguem el cap fred perquè en el fons acabarem decidint el què passa en 
les últimes ubicacions de la ciutat, en aquestes pastilles.  
 
Per nosaltres són la majoria de zones que creiem que hi han de  ser-hi, 
però no hi són totes, però bé, és igual, això ja ho podem parlar més 
endavant, en el futur. El que si volem avui manifestar és quins són els 
nostres criteris polítics per tal de tot plegat com ha de quedar. Tenim 
molt clar que el que ha de haver-hi, les propostes que en surtin, ha 
d’haver-hi una cohesió de la ciutat. Barris que fins ara tenien barreres 
físiques, barreres històriques que hem anat cicatritzant, doncs que 
aquet nou Pla, vagi i segueixi caminant en aquesta direcció, que 
espaiem allà on tinguem una elevada densitat urbana. 
 
Que repensem si podem obrir més la ciutat, si podem fer-la de forma 
més fàcilment habitable i que ens trobem tots més còmodes. També que 
no ens deixem devaluar, crec que en el passat, tampoc no és el cas 
d’aquest Ajuntament, però ja hem vist en molts d’altres llocs que a 
vegades, no hem avaluat prou bé el futur, no només en un sentit 
financer, no, avaluació dels costos i beneficis no financers, sinó el que 
ens interessa doncs, acaba sent l’impacte social.I per últim, sobretot que 
hem d’actuar amb responsabilitat per les futures generacions, que és 
com pot acabar configurada la Cornellà del Futur. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
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Nosaltres manifestar la nostra posició favorable a obrir el debat, la 
informació, a obrir les possibilitats de discutir i d’intentar trobar punts 
d’acord pel futur de la ciutat. D’entrada el document em sembla que és 
prou apte per fer aquest debat i que pot ser una bona oportunitat per 
una mica dibuixar la ciutat que els propers anys haurem d’acabar de 
construir, que ha de ser conjuntes propostes dibuixades i pintades en 
un plànol avui, fins i tot algunes que no estan en el planejament també 
estan dibuixades i pintades només, encara no estan acabades. El que 
ens sembla important és que interpreto que serem capaços de fer-ho i 
crec que no hi haurà major complicació, però suposo que això l’Alcalde té 
més informació que jo, en virtut del Pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana segueixi el seu recorregut, que no sabem quin procés 
tindrà. Interpreto que això que treballem aquests mesos en Cornellà 
tindrà fàcil encaix desprès en el dibuix final, hem de vetllar també 
perquè no ens facin per dalt modificacions de coses que hem aprovat 
aquí. 
 
En definitiva, el que avui plantegem em sembla que és oportú, és iniciar 
el debat. Nosaltres creiem que és un document oportú, però també que 
és un document al que li falten moltes coses. 
 
Penso que estarem en disponibilitat de poder aportar propostes i 
reflexions que crec que poden enriquir el document. Evidentment és un 
document en el que pensem que -com molt be ha explicat el Tinent 
d’Alcalde- hi ha una pota de desenvolupament econòmic, de política de 
promoció econòmica, de política comercial que és important, però que, 
encara es pot ampliar més, i plantejar qüestions de I+D, i també que en 
aquesta ciutat hem de fer una reflexió important per a deixar de ser 
només una ciutat dormitori o una ciutat només magatzem. Hem de 
passar a ser una ciutat que aposti per més coses que la logística, i per 
tant, necessitem inversió privada i possibilitat que la investigació, el 
desenvolupament es pugui situar aquí. 
 
Per tant és important que fem un exercici per definir més coses, per 
definir zones comercials, per acabar de perfilar alguns temes. 
 
Em sembla que és un plantejament on també entren les qüestions de 
polítiques socials, on segurament haurem de posar sobre la taula quin 
tipus d’habitatge social realment necessitem a la ciutat o no, i quin 
format, quins preus, i quines possibilitats, per tant, creiem que això 
també hauria d’entrar aquí. 
 
També creiem que hem de decidir quin tipus d’equipament hi ha, que hi 
ha molta pastilla pintada de color verd fort, i per tant no hi ha 
possibilitat d’equipaments a la ciutat, i és important que pensem en 
quins equipaments necessita la ciutat. 
 
També és una oportunitat per fer de Cornellà una ciutat més habitable, 
igual que hi ha pintades de verd fort també hi ha moltes zones verdes 
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pintades de verd claret, només pintades, eh? Alcalde i Tinent d’Alcalde. 
Algunes encara falta que en la realitat siguin verdes, que en la realitat 
ho siguin, i per això sí que és important que aquella idea dels mil metres 
quadrats per cada cent metres de sostre i tal,- aquestes coses que diuen 
els urbanistes que ha de tenir una ciutat- doncs és important que en 
aquests planejament també apareguin.  
 
I per què no temes d’energies alternatives, energies renovables, 
aprofitament de sostre industrial, o altres coses que podrien ser, o 
evidentment la possibilitat de que el sector de la construcció, no només 
serveixi per a construir nous desenvolupaments sinó també per a 
rehabilitar i per a fer polítiques de rehabilitació. 
 
En definitiva, un conjunt de coses que em sembla que poden entrar en 
aquest planejament, que és una bona oportunitat per fer-ho, i també 
creiem que deuria ser una bona oportunitat per que aquells espais de 
participació de la ciutat que tenim dissenyats també hi poguéssim 
participar. 
 
Ja ho vaig dir a la Junta de Portaveus, probablement el Consell de 
Ciutat entre la seva constitució i la seva posada en marxa no hi arribi a 
temps, però hauríem d’intentar que hi arribés a temps o, com a mínim, 
que part d’aquest debat aparegués al Consell de ciutat. Quan nosaltres 
parlàvem del Consell de Ciutat i de debats de Ciutat, creiem que aquest 
tipus de debat haurien d’entrar al Consell de Ciutat, a definir aquells 
espais de la ciutat que ens queden lliures, definir col.lectivament amb 
l’Ajuntament i el Consistori amb la ciutadania, com utilitzem o com 
aprofitem aquests espais que ens queden lliures. Em sembla que podria 
ser un bon espai perquè en el marc de Consell de Ciutat, però també en 
el marc de l’Acord Social, del Consell de Cultura, del Consell de Medi 
Ambient, en el marc de Consell d’Educació, quan discutim dels 
equipaments que necessita la ciutat, segurament, el Consell de Cultura 
pot aportar moltes idees de quins tipus d’equipament necessitem o el 
Consell de Benestar Social o el Consell Escolar Municipal poden aportar, 
jo crec, o creiem, els elements que ens acaben de faltar per acabar de 
dibuixar això. 
 
Tot això és el futur, les properes setmanes també sembla que és 
important que situem aquests temes i creiem que es pot enriquir el 
document amb reflexions d’aquests tipus i amb propostes d’aquest tipus 
que, en la mesura de les possibilitats, aquest Grup intentarem fer. 
 
 
Senyora Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal del 
PP 
 
Nosaltres volem manifestar el vot que, avui per avui, és abstenció, 
perquè el que es fa és obrir el debat, però falta per plantejar el debat. El 
que volem deixar clar és que tot el que sigui beneficiós per a la ciutat i 



 
 

 
 

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

 

 47

inclòs amb aportacions del Grup del Partit Popular recolzarem al Govern 
en aquesta iniciativa, però en això, el punt d’avui, obrir el debat, ens 
abstenim i anirem concretant el vot a mesura que es vagi concretant el 
debat. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Solament dir una cosa. Està be ser ambiciós en les idees però no tant, 
entre d’altres coses perquè a segons quin document no se li pot 
demanar de tot. 
 
Quan parlava el Portaveu d’Iniciativa de tots els temes que se li demana 
a aquest document, dir que nosaltres no estem canviant el Pla 
Metropolità de la Ciutat, entre d’altres coses perquè no podem, per això 
està el Pla Director. Nosaltres dintre del Pla General Metropolità, el que 
estem intentant, en aquest document és veure una fotografia del que és 
la nostra ciutat, quins són els temes que encara queden per 
desenvolupar i que alguns anem treballant ja fa temps- amb el tema de 
Siemens- i intentar amb aquesta fotografia general de la ciutat, dotar-
nos d’un instrument molt més àgil per poder desenvolupar la ciutat i fer-
la més atractiva a l’hora de captar inversions per la ciutat. Aquesta és 
la idea general, una altra cosa, és que evidentment, és un debat obert, i 
pot servir per parlar de moltes coses, però el document el que vol és 
això. Dir-ho perquè quedi clar. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Evidentment, l’Equip de Govern, té per fer. Nosaltres creiem que de la 
pàgina 37 en endavant és ampliable el document i entrarem quan anem 
a les propostes concretes. Espero que el Tinent d’Alcalde, l’Alcalde, us 
ho mireu i crec que és probable que ens posem d’acord en molts temes, 
segurament en d’altres que no, però és probable que  algunes de les 
propostes que jo mínimament he dibuixat aquí, crec que tenen 
possibilitat de desenvolupar-se. Em sembla que ha de permetre poder 
fer alguna cosa més que la proposta concreta, molt concreta, que el 
document avui porta, sembla que és ampliament ampliable, no és un 
tema de volum ni de pàgines, però que en els objectius, en alguna de les 
coses es podria ampliar una mica més. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, com comentava l’Arnau, fins que nosaltres no tinguem el Pla Director 
Urbanístic Metropolità, no podem fer el nostre PDUM. Per tant el PGM 
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s’ha demostrat que és una peça viva, des del punt de vista del 
planejament. 
 
El que fem aquí fundamentalment és afrontar-hi tot el tema d’activitat 
econòmica, aquí no estem parlant d’equipaments, ni de zones verdes, ni 
de densitat, estem parlant fundamentalment de la preocupació que 
tenim per poder captar inversió, és el problema que tenim, és el 
problema real que tenim. I per això parlem de les pastilles concretes que 
parlem, no parlem d’altres, pastilles que ja estan definides des de fa 
molts anys que tindrien aquesta finalitat. 
 
 No n’hi ha modificacions ni decisions, allò de dir “d’aquella pastilla que 
estava pensada per fer no sé que, la canviarem”. Hi ha coses que 
evidentment es tenen que plantejar. L’altre dia passava al costat de 
l’antic Ignasi Iglesias, aquella pastilla que era l’Antiga Vaqueria, que 
vam mirar per fer habitatges tutelats, que s’han presentat dos o tres 
vegades. És un solar que passes per allà i quina finalitat és un 
equipament, no és una zona verda, però és un espai totalment 
abandonat, és el que és, i en les èpoques que estem vivim aquesta ciutat 
ha de tenir idees, molta ambició en les seves idees, faltava més! però la 
realitat ens diu que els propers cinc anys difícilment podrem afrontar 
noves inversions, i poder interioritzar nova despesa corrent 
d’equipaments, no ens enganyem!. nosaltres no podem enganyar. 
 
A nosaltres el que ens interessa és activitat econòmica, perquè si tens 
gent que vulgui venir a invertir a Cornellà, perquè la nostra situació ho 
permet, és atractiva, això és el que intentem,  que busquin ells dins 
d’aquest planejament un camí o nosaltres podem anar fent tràmits 
d’una forma molt més ràpida i fer un debat, faltava més! 
 
Aquests espais, això no hipoteca res, la ciutat té per créixer els propers 
cinquanta anys, perdoneu, però té, com per poder plantejar-se dos 
generacions més què voldran fer en aquesta ciutat. Aquest no és el 
tema, el tema ara és allò que varem decidir en el seu moment per fer 
activitat econòmica, com podem captar inversió. Inversió en un moment 
molt delicat, en un moment en que la gent no vol venir a invertir a 
Espanya, no treure Catalunya d’Espanya, perquè sinó també podria dir 
algunes coses que també em preocupen, però aquesta és la dificultat 
que tenim. 
 
El que intentem és facilitar les coses, tenir tècniques, instruments, que 
permetin donar confiança, perquè quan un inversor ve, fins que aquella 
inversió es concreta poden passar ben bé, dos o tres anys. Perquè la 
gent pensa, miri, es que ve un inversor nou, ve l’inversor i vostè ha de 
parlar, concretar, fer. Fins que hi hagi una realitat passa molt de temps, 
molt de temps, i això és el que intenta, dintre de les disponibilitats i 
possibilitats que tenim, posar en marxa aquesta proposta en aquest 
document. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
8. Nomenar al Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest 
Ajuntament, com a representant titular d’aquesta Corporació en 
els òrgans de l’Associació Innobaix, Agència d’Innovació industrial 
i Coneixement del Baix Llobregat, i al Sr. Sergio Fernández Mesa, 
Regidor delegat d’Economia i Interior, com a representant 
suplent. 

Nomenar representant 
Corporació en els òrgans 
Innobaix, Agència Inno- 
vacció Industrial i Conei- 
xement del Baix Llobregat. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 23 
de juliol de 2009, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de 
formar part de l'Associació Innobaix. Agència d’Innovació Industrial i 
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Coneixement del Baix Llobregat, l’objectiu de la qual és impulsar el 
desenvolupament de la innovació a la comarca del Baix Llobregat, 
creant per a això xarxes de col·laboració, programes d’investigació i 
processos d’innovació entre Administracions públiques, empreses, 
agents socials, institucions pedagògiques, universitats, gremis, 
ciutadans i qualsevol altra entitat que promogui els valors de 
l’emprenedoria i la innovació. 
 
Atès que en l’esmentat acord es va aprovar, en unitat d’acte, la seva 
integració com a membre fundador d’aquesta Associació, nomenant, 
alhora, els representants municipals, titular i suplent, en els seus. 
 
 
 
 
 
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació, resulta necessari 
un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva 
representació en l'Assemblea General i en la Comissió de seguiment 
d’aquesta Associació.  
 
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.- Nomenar al Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest 
Ajuntament, com a representant titular d’aquesta Corporació en els 
òrgans d’aquesta Associació, i al Sr. Sergio Fernández Mesa, Regidor 
delegat d’Economia i Interior, com a representant suplent. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com 
a l'Associació Innobaix. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement 
del Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Repassant l’altre dia Secretaria, es va oblidar en el Ple del Cartipàs dos 
nomenaments, un que fa relació a Innovaix i l’altre a l’Observatori de les 
Dones. Es plantegen les persones que es plantegen. 
 
 
 
VOTACIÓ 
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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. 
 
 
 
 
9. Nomenar a les senyores Judith Ibáñez Vives i Emilia Briones 
Matamales, com a representants d’aquest Ajuntament, titular i 
suplent respectivament, en tots els actes de l’Associació de 
l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. 

Nomenar representants 
Ajuntament actes de 
l’Associació Observatori 
de les Dones. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 
d’octubre de 2008, aquest Ajuntament va constituir, conjuntament 
amb altres Ajuntaments, l’Associació de l’Observatori de les Dones en 
Els Mitjans de Comunicació, amb l’objectiu de promoure l’actitud 
crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació des de la 
perspectiva de les dones i per una no-discriminació, nomenant, 
alhora, els representants, titular i suplent, en el òrgans d’aquesta 
Associació. 
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Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació, resulta necessari 
un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva 
representació en els òrgans de govern d’aquesta Associació. 
 
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.- Nomenar a les persones que més avall s’indiquen, perquè 
siguin les que representin a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
com a titular i suplent respectivament, en l’Assemblea General de 
l’Associació de l’Observatori de Les Dones en Els Mitjans de 
Comunicació, participant en aquest òrgan social i, en el seu cas, 
acceptant i exercint els càrrecs per als que aquest Ajuntament sigui 
escollit: 
 
Titular: Senyora Judith Ibáñez Vives 
 Directora de Polítiques d’Igualtat 
 DNI: 37499091Y 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
  08940 - Cornellà de Llobregat 
 
Suplent: Senyora Emilia Briones Matamales 
 Regidora Delegada de Presidència 
 DNI: 47610521-S 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
  08940 – Cornellà de Llobregat 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com 
a l'Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
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: 
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Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PSC, demanant 
alternatives d’inversions públiques i privades per a Cornellà. 

Grup de PSC, demanant 
alternatives d’inversions 
públiques i privades. 

MOCIÓ 
 
“El projecte denominat “Eurovegas” que ha defensat, impulsat i 
negociat el govern de la Generalitat finalment no es farà realitat a la 
nostra comarca. Poc tenim a dir perquè la informació que els 
ajuntaments vam rebre de tot el procés va ser molt escassa. 
 
Tenim clar que ha estat el Govern de la Generalitat qui va iniciar i 
portar tot el pes de les negociacions i els oferiments de territori, sense 
cap participació dels Ajuntament afectats. Per tant aquest projecte no 
ha estat mai un projecte municipal, ni una idea impulsada i 
promoguda pels governs municipals i per tant, mai ha estat el nostre 
projecte. 
 
Així, volem deixar clar que les nostres aspiracions sobre les possibilitat 
d’inversió al nostre territori sempre han anat més enllà d’aquest 
projecte, per això reiterem que és del tot necessari continuar buscant 
noves inversions que impulsin el nostre desenvolupament econòmic 
tenint en compte la nostra realitat ocupacional, molt diversa, el nostre 
teixit industrial i de serveis que sempre han caracteritzat l’estructura 
productiva d’aquesta zona. 
 
Per tant, 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 
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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 noves iniciatives 
d’inversió. 
 
Creiem, que s’han creat unes expectatives donades les dures 
circumstàncies que viuen moltes famílies que avui es troben prop de 
l’exclusió social com a conseqüència de la situació econòmica. Això 
ens obliga als poders públics i en concret al Govern de la Generalitat a 
estudiar, impulsar i realitzar inversions públiques i privades que posin 
en valor el nostre territori, i sobretot ajudi a les persones. 
 
A Cornellà amb una taxa d’atur del 18,8%, és a dir, amb 8.524 
persones desocupades creiem que és de vital importància la 
col·laboració per tal de la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. 
Volem continuar defensant a la nostra ciutadania i aconseguir nous 
projectes per fer front a les conseqüències socials, territorials i 
econòmiques que està produint l’actual situació de crisi. 
 
Es doncs, per aquesta raó, que l’Alcalde de Cornellà conjuntament 
amb d’altres alcaldes del Baix Llobregat, varen demanar el 7/9/2012 
una reunió amb el President de la Generalitat, per poder traslladar-li 
les seves inquietuds així com per conèixer de primera mà els projectes 
d’inversió tant públics com privats amb els que està treballant la 
Generalitat, i establir un espai conjunt de treball que eviti errors del 
passat. Però aquesta reunió hores d’ara no s’ha produït. 
 
Volem posar de manifest que les polítiques actives d’ocupació per 
aquest govern municipal són una prioritat, cosa que es demostra amb 
els plans local d’ocupació que estem realitzant a través de Procornellà, 
amb una dotació econòmica d’aproximadament dos milions d’euros. 
 
Iniciatives com l’Acord Social contra la crisi, signat al maig per 34 
agents socials de la ciutat, avala amb les seves mesures impulsades 
per reduir els efectes d’aquesta deriva econòmica, la voluntat d’aquest 
govern. Per contra, ja patim per part de la Generalitat de Catalunya un 
descens en el número de convocatòries dels plans d’ocupació. 
 
Considerem que el Govern de la Generalitat està obligat a continuar 
treballant per aconseguir projectes d’inversió públics i privats que 
generin riquesa econòmica i en conseqüència llocs de treball, donada 
la situació d’extrema duresa. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple 
Municipal, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 



 
 

 
 

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

 

 55

Primer.- Reclamar i reiterar al Govern de la Generalitat la necessitat 
de que prioritzi a la seva acció de govern, la cerca d’alternatives viables 
d’inversió públiques i privades que promoguin el desenvolupament 
econòmic i la protecció social d’aquesta zona sud del Baix Llobregat, 
per tal de crear llocs de treball, donant resposta a la situació 
d’extrema duresa en que es troben moltes persones i famílies. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a prioritzar a la seva agenda 
les polítiques actives d’ocupació i formació davant d’altres despeses 
públiques. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i 
Coneixement, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al departament 
d’Empresa i Ocupació, a 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.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Aquesta Moció no la llegiré sencera perquè entenc que l’heu mirat, l’heu 
remirat, l’hem estudiat, l’hem debatuda també.  
 
Té relació amb la que vam presentar al mes de juny, en la qual varem 
aprovar  instar al Govern de la Generalitat a què en cas de que el 
projecte impulsat per ells mateixos, Eurovegas, no es concretes al nostre 
territori, l’instàvem a seguir explorant nous projectes i cercant 
alternatives viables d’inversió pública i privada, que promoguin el 
desenvolupament de la zona sud del Baix Llobregat per tal de fomentar 
la creació de llocs de treball. 
 
La Generalitat ha creat unes expectatives. Donades les dures 
circumstàncies on ens trobem, patim una crisis devastadora on la 
pobresa emergent i fins i tot l’exclusió social n’és la conseqüència. I ara, 
no es pot donar l’esquena a la dura realitat que tenim a Cornellà- 8.524 
aturats- i per part del Govern autonòmic i estatal no hem tingut ni una 
sola política activa d’ocupació, per tant, estem preocupats perquè és un 
problema real i per això hem fet aquesta moció. 
 
La realitat obliga als poders públics i en concret al Govern de la 
Generalitat, a estudiar, impulsar i realitzar inversions que posin en valor 
el nostre territori i sobretot ajudin a les persones. Aquest Ajuntament, 
dintre de les nostres possibilitats, ja ho estem fent. Per aquest Govern 
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Municipal, per nosaltres si és una prioritat política, i per això tenim uns 
exemples. 
 
Com sabeu, dediquem més de dos milions d’euros a l’Acord Social per 
crear llocs de treball, i també tenim en el proper mes un acord amb 
l’Àrea Metropolitana on començaran Plans d’Ocupació amb un import 
econòmic de 437 mil euros.  
 
Però veiem que d’altres institucions, com ara l’Estat i la Generalitat, -ja 
ho he dit- no estan encarant la realitat dels problemes de la ciutadania, 
per això el que fem en aquesta moció és reiterar al Govern de 
Catalunya, la cerca d’alternatives viables d’inversió que promoguin el 
desenvolupament econòmic i la protecció social per crear jocs de treball. 
donant resposta així a la situació d’extrema duresa en què es troben 
moltes persones i moltes famílies de Cornellà. 
 
Així doncs instem al Govern de la Generalitat a prioritzar la seva 
agenda, i també les seves polítiques actives d’ocupació i formació 
davant d’altres despeses públiques, perquè ara està clar que de 
moment encara no són la seva prioritat. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Hem fet arribar a tots els Portaveus, crec que la teniu, la nostra 
proposta. 
 
En definitiva la nostra proposta, sense voler entrar a l’explicació de 
motius massa- que és el que ha fet la Portaveu Socialista-.al que si 
entrarem -coincidint amb el Grup Socialista- és que l’operació Eurovegas 
ha generat una expectativa a la ciutadania. Nosaltres evidentment -com 
tots sabeu- hem estat en contra del projecte, i de l’impacte que aquest 
projecte suposava per la ciutat, però no podem negar que la ciutadania 
ha tingut una expectativa i, com a mínim, el que ha permès és fer un 
debat sobre la realitat del Baix Llobregat, i sobre les necessitats d’una 
ciutat com Cornellà, i sobre l’evidència de que els setanta mil i pico 
d’aturats i aturades del Baix Llobregat necessiten probablement de 
major cura i de major atenció per part dels governs, tant de l’Estat com 
de la Comunitat Autònoma que és de la Generalitat. 
 
Per tant, en definitiva, el que fèiem era remarcar la primera part 
d’aquesta idea de l’expectativa, i fèiem un afegit en el paràgraf que 
anava en aquest sentit.  
 
Un segon afegit en l’exposició de motius que anava en la línea que, no 
només els Plans d’Ocupació sinó aquelles prestacions o aquells serveis 
que garantitzaven que la gent desocupada de la ciutat tingués al menys 
una mínima xarxa de seguretat per intentar, com a mínim, passar el 
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mes, també estava desapareixent, com és el PIRMI, com el programa 
PREPARAT, com altres programes que estan tocats per part de l’Estat, o 
de la Generalitat, i em sembla important que això aparegués en el text. 
 
En la segona part, la part dels acords, bàsicament el que proposem és 
incorporar l’Estat com a part responsable de que pugui arribar inversió 
aquí, i alhora com a part una mica corresponsable de que es puguin fer 
projectes de concertació econòmica, de contractació, de transformació de 
desenvolupament de la Comarca, tenint en compte evidentment- i no 
podria ser d’una altra manera- l’escenari mediambiental i territorial que 
hi ha a la Comarca. 
 
Nosaltres creiem que la Comarca té un escenari que permet la 
convivència del desenvolupament econòmic, industrial, o 
desenvolupament de la indústria alternativa i que aquest escenari 
econòmic pot conviure amb el territori, conviure amb un parc agrari que 
pot donar, sense ser la solució dels problemes econòmics i de la crisis, 
pot donar més de si del que avui està donant. I per tant creiem, que era 
important en el primer acord, afegir aquestes propostes, de ser capaços 
de demanar major possibilitat de desenvolupament econòmic en 
desenvolupament sostenible, que, en definitiva, és el que plantegem. I 
en aquest sentit va la proposta que us fèiem d’incorporar algunes 
petites coses tant als acords com a l’exposició de motius. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres haviem presentat unes esmenes també en base a que, com se 
sap, tant el nostre Grup aquí a l’Ajuntament com el Partit Popular de 
Catalunya ,estava d’acord, estava a favor de l’arribada de l’Eurovegas 
a la nostra Comarca. 
 
Enteníem que la situació actual d’atur que tenim, de desocupació, és 
una situació crítica, és prioritària per al nostre partit i per això recolzen 
l’arribada de l’Eurovegas a la nostra Comarca. 
 
Llavors les expectatives que es van crear, certament, degut a que la 
negociació es va anar allargant i no hi havia una resposta clara de si 
anava a ser Madrid o Barcelona qui es portes el projecte d’Eurovegas,. 
aquestes expectatives considerem que van ser certes per a la ciutadania 
i les esmenes que hem plantejat, algunes anaven en el sentit de matisar 
alguna part de l’exposició de motius.  
 
I en els punts d’acords, sobretot fèiem menció, un punt de l’acord diu 
que “es demanen aquestes inversions per part de la Generalitat”, diu 
exactament, “a la zona sud del Baix Llobregat” en lloc de dir Cornellà. I 
com reiteradament, a l’Ajuntament no se’ns ha deixat passar mocions 
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per no afectar” directament a Cornellà, enteníem que aquí això quedava 
fora. Volíem canviar-ho i deixar-ho una vegada més de manifest. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Acceptem les esmenes dels companys d’ Iniciativa Esquerra Unida – 
Alternativa perquè van en la mateixa línia i efectivament les polítiques 
d’ocupació han de venir tant de la Generalitat com de l’Estat, per tant 
les acceptem. 
 
I en el cas del Partit Popular no les podem acceptar perquè en la primera 
línia dieu que “nosaltres dèiem que estaven a favor del projecte 
d’Eurovegas”, i la veritat és que no ha sigut així. Ni ho hem manifestat 
mai verbalment d’aquesta manera, en aquesta posició, ni ha quedat 
escrit per enlloc, per tant, no té cap mena ni de sentit el que esteu dient i 
per tant votem en contra de la vostra esmena. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
L’únic a manifestar és que les esmenes del Partit Popular no ens havien 
arribat, i tot i que no hem hagut d’acceptar o no acceptar, ens hauria 
agradat poder-les veure’ls al menys. 
 
Molt breu perquè crec que ni han molts temes que ja es van debatre al 
Ple passat, però si constatar un parell de coses.  
 
Una és que aquí hi han dos versions. Una versió és la moció que 
presenta el Grup Socialista canviada amb la d’Iniciativa, i l’altra és la 
versió que hem sentit avui per l’Alcalde aquí en el Ple, on sap 
perfectament quina és la situació de les altres administracions. Per tant, 
demanar la inversió, la presència d’administracions fora del municipi, 
com és el cas de la Generalitat o de l’Estat, doncs saben que 
malauradament estan fora d’òrbita. 
 
Tot i això nosaltres volem deixar clar que, òbviament, el Govern de la 
Generalitat ha de seguir promovent aquest tipus d’inversions al nostre 
territori, però que aquest tipus d’inversions el que s’ha de fer, doncs -
com sempre- és intentar adequar, intentar tal i com estan les coses, 
portar-les ja seria un gran què. Per tant, també agafant l’esperit 
d’abans del que hem aprovat, posem a disposició totes aquestes 
pastilles, doncs crec que seria bo analitzar totes aquestes pastilles del 
municipi que han d’atreure aquesta inversió, buscar aquesta 
col·laboració pública o privada, no només amb l’administració municipal 
sinó amb l’administració en aquest cas de la Generalitat, per tal de que 
siguin les zones que siguin les destinades a la inversió per part 
d’empreses. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Agrair l’acceptació de les esmenes per part del Grup Socialista i només, 
parlant clar, remarcar una idea que surt a la nostra esmena, és que la 
Generalitat havia expressat una voluntat d’inversió, de fer despesa 
pública per facilitar que aquí arribes un projecte,. un projecte, que en 
realitat no ens agradava però, en definitiva, sí que hi havia la voluntat 
d’inversió.  
 
I en els debats, tant en el que fem en aquest Ple com el debat que altres 
han fet en altres espais, ha quedat clar que les diferents 
administracions en mans, en aquest cas, del Partit Popular i de 
Convergència, estaven disposades a facilitar l’arribada d’aquesta 
inversió. 
 
El que nosaltres demanem és que si s’estava disposat a fer aquest 
esforç perquè arribés aquest tipus d’inversió, per què no s’està disposat 
a fer un tipus d’esforç similar o proporcional per a què arribés algun 
altre tipus d’inversió?.  
 
Una mica el que ens acaba confirmant aquella idea que havíem dit en 
algun moment nosaltres és que, com Eurovegas era un projecte amb 
molt impacte social i molt impacte territorial, doncs s’ho podia menjar el 
Baix Llobregat, però les inversions “chulas” no les posaran al Baix 
Llobregat, ja les posaran en un altre lloc. Doncs no, si hi havia capacitat 
per posar aquest tipus d’inversió, ha d’haver capacitat per posar algun 
tipus d’inversió que tingui menys impacte a la nostra Comarca. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Per començar, només dir que en referència al posicionament que va tenir 
l’Equip de Govern en el sentit d’Eurovegas que comentava Emilia, vaig a 
llegir molt breument una, és una entrevista al nostre Alcalde en “ L’Hora 
L” de Radio Barcelona i diu exactament - és de finals de juny, va ser 
referent directament al tema d’Eurovegues- “En aquests moments tan 
complicats, tan durs i sense una sortida immediata a la crisis, el Govern 
té l’obligació d’estudiar totes les propostes d’inversions que es puguin 
produir al nostre territori”. Jo entenc que, encara que sigui d’una 
manera tàcita, el demanar un estudi és estar al menys a veure-les 
venir, és a dir, si interessa, interessa,.I una altra notícia que va venir en 
“Ahora.cat”, això és del 26 de juny, també en referència a l’Alcalde, en 
la que- crec que això era en l’executiva del seu partit-, diu, “és necessari 
escoltar, perdó, recordar que la prioritat del PSC en temps de crisis 
hauria de ser la creació de llocs de treball i que per tant el projecte 
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d’Adelson s’ha de tenir en consideració”. Aquestes són notícies que hi 
són a la premsa. 
 
Be, a partir d’aquí, comentem la moció. Està clar que la Generalitat va 
fracassar en la negociació amb el Grup Sands, que el senyor Adelson, 
promotor del projecte d’Eurovegas s’havia plantejat per a la nostra 
Comarca. I desprès de molts mesos “mareando la perdiz”, desprès 
d’haver fet aquesta negociació i no haver conduit a res, apareixen 
declaracions dient que “d’entrada no encaixaven a Catalunya”. Llavors 
ens plantegem per què no es va rebutjar des d’ un principi, per què es 
va mantenir l’esperança de moltes persones de trobar un lloc de treball i 
la veritat és que en aquests moments sembla que és més prioritari els 
interessos partidistes de Convergència i Unió, per tapar la incapacitat 
de gestió del President Mas.  
 
També sembla clar que desprès d’haver generat unes expectatives de 
creació de treball pels ciutadans i ciutadanes de Cornellà, ara s’hauria 
de treballar i bolcar-se en la busca d’alternatives d’inversions per a la 
nostra ciutat. Enllaça un mica amb el que parlàvem abans de totes 
aquestes pastilles, és necessari que s’inverteixi en aquesta activitat 
econòmica i probablement que vingui de mans privades perquè, donada 
la situació que hi ha en l’actualitat, és difícil demanar a les 
Administracions que facin més inversions públiques. 
 
És cert que va haver una possibilitat de que vingués aquí un projecte 
molt important com Eurovegas, però entre la incapacitat per negociar de 
l’Equip de Convergència i Unió i l’oposició frontal que van portar alguns 
partits de l’esquerra, vam perdre aquest partit amb Madrid i el projecte 
s’ha esfumat. Ara venen les lamentacions o els plans B, anunciats a 
“bombo i platillo” pel Govern de la Generalitat, però l’única cosa certa és 
que en Cornellà han desaparegut de cop les expectatives que s’havien 
generat de pràcticament terminar amb l’atur en la nostra ciutat. Això h 
tenim que agrair tant a uns com a uns altres, per nosaltres és 
fonamental atallar el problema de l’atur i per això sí que entenem que es 
busqui aquesta iniciativa privada i aquesta inversió. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Be, crec, que ha quedat suficientment clar, no sé si és que ha hagut 
problemes, potser, problemes de compressió, perquè segur que mai ens 
hem posicionat a favor del projecte Eurovegas. Ha quedat clar en moltes 
ocasions. I per altra banda, sembla evident que fins ara no és ninguna 
prioritat política ni del Govern de l’Estat ni de la Generalitat, crear llocs 
de treball i és just el que demanem a la nostra moció, que si us plau ho 
apuntin a les seves agendes, perquè és efectivament un problema per a 
Cornellà i creiem que ha de ser una prioritat política. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que està suficientment debatut, i, només recordar una cosa. 
 
Mai he estat a favor, i per tant, a mi ningú em pot imputar el que jo no 
he dit. Sempre diem el mateix, governi qui governi, i és que els governs 
tenen l’obligació d’estudiar qualsevol projecte, i no tancar les portes als 
projectes, i quan s’estudien es presenten i és quan tu fixes la teva 
posició, per tant, ningú em pot imputar el que no és.  
 
Sempre he dit el mateix i sempre mantindré el mateix, per 
responsabilitat, més enllà del que digui el meu partit, fins i tot, per 
responsabilitat, i amb aquesta responsabilitat ens vam reunir els quatre 
Alcaldes que en teoria estàvem afectats per aquest projecte, i hem dit 
una cosa molt senzilla, “vostè no pot crear unes expectatives, fracassar i 
dir adéu, perquè a la gent no se li pot passar pàgina” 
 
Vam demanar una reunió, ens van contestar amb una carta dient que 
estan pensant en nosaltres però sembla ser que no som la seva 
prioritat, com està demostrat, molt bé, ja entenc que anem a eleccions i 
per tant el Govern està de forma provisional, no, després quan passin 
les eleccions tornar a parlar i plantejar-li les dificultats i que en el 
territori que en teoria, estava preparat per captar iniciatives 
econòmiques, es continuï, i sigui una altre vegada prioritat del Govern. 
Això és el que demanem. Però el tema hi és, i mentre tant què,- i aquesta 
és l’aportació que fa el Grup d’Iniciativa- què fem amb les polítiques 
actives d’ocupació?, continua l’Ajuntament, fent coses? i el que fins ara 
passava que era que la Generalitat i el Govern de l’Estat donaven 
diners, ja no donaran més? Sembla ser que no donaran. Així resoldrem 
el país? 
 
Jo crec que així no es resol cap país, sobretot quan un Govern ens 
planteja que ara quan anem a dormir doncs, tindrem que ser 
Massachusetts, quan ens aixequem pel matí Nevada i per la tarda 
sembla ser que serem un bunyol, doncs això no va bé, això no va bé. I jo 
crec que hem de plantejar-nos unes altres coses, i nosaltres el que no 
podem fer ara és, desprès de totes les expectatives, desprès de tota la 
polèmica, tancar la porta. La nostra obligació és continuar exercint la 
mateixa responsabilitat, primer estudiar, i el qui té l’obligació és el 
Govern, estudiar i que ens facin propostes i  a l’igual com estava 
disposat a fer grans inversions públiques, nosaltres tenim grans 
inversions públiques que li podem plantejar a aquest Govern que afecten 
a aquesta part de la Comarca, estan en cartera i el Govern ho coneix. 
Afecten a temes de mobilitat, temes de coneixement, d’educació, afecten 
a temes socials. Això és el que pretén la moció, des d’un punt de vista 
institucional i no partidista, perquè la responsabilitat dels quatre 
Alcaldes ha estat aquesta, una responsabilitat institucional, no 
partidista, més enllà dels interessos de cadascú. 
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Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat una 
esmena a la moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
 
“1.- En l’exposició de motius, afegir al final del segon paràgraf 
 
 Mai ha estat el nostre projecte, “però sí ens hem posicionat a 

favor” 
 
2.- Modificar el cinquè paràgraf en aquest sentit: 
 
 “Creiem que s’han creat” per “Hem creat” 
 

“que posin en valor el nostre territori, i sobre tot ajudi a les 
persones” per “per tal de millorar la situació actual de les 
famílies”. 

 
3.- Eliminar tot el paràgraf sisè. 
 
4.- Modificar el vuitè paràgraf en aquest sentit: 
 
 “govern municipal” per “Ajuntament” 
 
 
5.- Modificar el desè paràgraf en aquest sentit: 
 
 “Considerem que el Govern de la Generalitat està obligat a 

continuar treballant” per “El Govern de la Generalitat, així com la 
resta de poders públics, està obligat a treballar”. 

 
 
6.- Modificar el primer punt d’acord en aquest sentit: 
 
 “d’aquesta zona sud del Baix Llobregat” per “de Cornellà”.” 
 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PP. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal del Partit Popular és 
rebutjada pels assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA, s’ha presentat 
una esmena a la moció que diu literalment el següent: 
 
“Refer el 5è paràgraf de l’exposició de motius “Creiem, que les 
negociacions fetes amb l’empresa Las Vegas Sands de Sheldon Adelson 
i voluntat d’inversió pública que estava disposada a fer la Generalitat 
al Baix Llobregat per portar Eurovegas han creat unes expectatives 
entre moltes famílies que avui es troben prop de l’exclusió social com a 
conseqüència de la situació econòmica. I això obliga als poders públics 
i en concret al Govern de la Generalitat a estudiar, impulsar i realitzar 
inversions públiques i privades que posin en valor el nostre territori, i 
sobretot ajudi a les persones.” 
 
Afegir al penúltim paràgraf de l’exposició de motius després de “dels 
plans d’ocupació, la reducció dels serveis d’orientació i suport a les 
persones aturades que presta el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), o l’exclusió de desenes de cornellanencs i cornellanenques de 
programes d’inclusió social com el PIRMI o el Programa de 
Recualificación Profesional (PREPARA) de l’INEM. 
 
Refer els Acords: 
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Primer.- Reclamar i reiterar al Govern de la Generalitat i al Govern de 
l’Estat, la necessitat de que prioritzin a la seva acció de govern, la 
cerca d’alternatives viables d’inversió públiques i privades que 
promoguin el desenvolupament econòmic i la promoció social, des de 
la concertació públic-privada, la transformació i promoció de les zones 
industrials, l’increment de les polítiques de Benestar Social i la 
promoció d’experiències com la del Parc Agrari exemple de 
desenvolupament territorial sostenible i de protecció ambiental 
d’aquesta zona sud del Baix Llobregat, per tal de crear llocs de treball, 
i donar resposta a la situació d’extrema duresa i de vulnerabilitat en 
que viuen moltes persones i famílies, i a la vegada assentar les bases 
per un futur fort econòmicament però també sostenible i curós amb el 
medi. 
 
Segon.- Instar als Govern de la Generalitat i de l’Estat a prioritzar a la 
seva agenda les polítiques actives d’ocupació, formació i promoció 
social davant d’altres despeses públiques. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i 
Coneixement, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, als 
Departaments d’Empresa i Ocupació i de Benestar i Família, a 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 l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
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, 
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Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“El projecte denominat “Eurovegas” que ha defensat, impulsat i 
negociat el govern de la Generalitat finalment no es farà realitat a la 
nostra comarca. Poc tenim a dir perquè la informació que els 
ajuntaments vam rebre de tot el procés va ser molt escassa. 
 
Tenim clar que ha estat el Govern de la Generalitat qui va iniciar i 
portar tot el pes de les negociacions i els oferiments de territori, sense 
cap participació dels Ajuntaments afectats. Per tant aquest projecte no 
ha estat mai un projecte municipal, ni una idea impulsada i 
promoguda pels governs municipals i per tant, mai ha estat el nostre 
projecte. 
 
Així, volem deixar clar que les nostres aspiracions sobre les 
possibilitats d’inversió al nostre territori sempre han anat més enllà 
d’aquest projecte, per això reiterem que és del tot necessari continuar 
buscant noves inversions que impulsin el nostre desenvolupament 
econòmic tenint en compte la nostra realitat ocupacional, molt diversa, 
el nostre teixit industrial i de serveis que sempre han caracteritzat 
l’estructura productiva d’aquesta zona. 
 
Per tant, 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 noves iniciatives 
d’inversió. 
 
Creiem, que les negociacions fetes amb l’empresa Las Vegas Sands de 
Sheldon Adelson i voluntat d’inversió pública que estava disposada a 
fer la Generalitat al Baix Llobregat per portar Eurovegas han creat 
unes expectatives entre moltes famílies que avui es troben prop de 
l’exclusió social com a conseqüència de la situació econòmica. I això 
obliga als poders públics i en concret al Govern de la Generalitat a 
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estudiar, impulsar i realitzar inversions públiques i privades que posin 
en valor el nostre territori, i sobretot ajudi a les persones. 
 
A Cornellà amb una taxa d’atur del 18,8%, és a dir, amb 8.524 
persones desocupades creiem que és de vital importància la 
col·laboració per tal de la reactivació econòmica i la creació d’ocupació. 
Volem continuar defensant a la nostra ciutadania i aconseguir nous 
projectes per fer front a les conseqüències socials, territorials i 
econòmiques que està produint l’actual situació de crisi. 
 
És doncs, per aquesta raó, que l’Alcalde de Cornellà conjuntament 
amb d’altres alcaldes del Baix Llobregat, varen demanar el 7/9/2012 
una reunió amb el President de la Generalitat, per poder traslladar-li 
les seves inquietuds així com per conèixer de primera mà els projectes 
d’inversió tant públics com privats amb els que està treballant la 
Generalitat, i establir un espai conjunt de treball que eviti errors del 
passat. Però aquesta reunió hores d’ara no s’ha produït. 
 
Volem posar de manifest que les polítiques actives d’ocupació per 
aquest govern municipal són una prioritat, cosa que es demostra amb 
els plans locals d’ocupació que estem realitzant a través de 
Procornellà, amb una dotació econòmica d’aproximadament dos 
milions d’euros. 
 
Iniciatives com l’Acord Social contra la crisi, signat al maig per 34 
agents socials de la ciutat, avala amb les seves mesures impulsades 
per reduir els efectes d’aquesta deriva econòmica, la voluntat d’aquest 
govern. Per contra, ja patim per part de la Generalitat de Catalunya un 
descens en el número de convocatòries dels plans d’ocupació, la 
reducció dels serveis d’orientació i suport a les persones aturades que 
presta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), o l’exclusió de 
desenes de cornellanencs i cornellanenques de programes d’inclusió 
social com el PIRMI o el Programa de Recualificación Profesional 
(PREPARA) de l’INEM. 
 
Considerem que el Govern de la Generalitat està obligat a continuar 
treballant per aconseguir projectes d’inversió públics i privats que 
generin riquesa econòmica i en conseqüència llocs de treball, donada 
la situació d’extrema duresa. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple 
Municipal, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reclamar i reiterar al Govern de la Generalitat i al Govern de 
l’Estat, la necessitat de que prioritzin a la seva acció de govern, la 
cerca d’alternatives viables d’inversió públiques i privades que 
promoguin el desenvolupament econòmic i la promoció social, des de 
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la concertació públic-privada, la transformació i promoció de les zones 
industrials, l’increment de les polítiques de Benestar Social i la 
promoció d’experiències com la del Parc Agrari exemple de 
desenvolupament territorial sostenible i de protecció ambiental 
d’aquesta zona sud del Baix Llobregat, per tal de crear llocs de treball, 
i donar resposta a la situació d’extrema duresa i de vulnerabilitat en 
que viuen moltes persones i famílies, i a la vegada assentar les bases 
per un futur fort econòmicament però també sostenible i curós amb el 
medi. 
 
Segon.- Instar als Govern de la Generalitat i de l’Estat a prioritzar a la 
seva agenda les polítiques actives d’ocupació, formació i promoció 
social davant d’altres despeses públiques. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Conselleria d’Economia i 
Coneixement, Conselleria de Territori i Sostenibilitat, als Departament 
d’Empresa i Ocupació i de Benestar i Família, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels diputats, 
al President de la Generalitat i al President del Govern d’Espanya.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup 
Municipal del ICV-EUiA-E.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. 
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2. Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre l’accés del 
ciutadà/na a la informació municipal. 

Grup de PP, sobre l’accés 
del ciutadà/na a la  
informació pública 

Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
 
MOCIÓ 
 
“Atès que és necessari que es promogui la informació i transparència 
d’aquest Ajuntament en totes les facetes del seu funcionament, per a 
que els ciutadans/nes puguin conèixer i valorar les decisions i 
actuacions que els afectin. 
 
 
Atès que el desenvolupament actual de la tecnologia facilita que tota la 
informació de les Administracions públiques, especialment la que 
afecta a l’ús dels fons públics, sigui accessible de forma ràpida, 
gratuïta i comprensible. 
 
Atès que el nostre Ajuntament ha d’atorgar la major importància a la 
participació activa dels seus ciutadans/nes tenint en compte les seves 
idees, suggeriments, suport material i impuls creatiu. 
 
Donat que l’accés públic de les dades a través de la Web millora la 
comunicació amb els ciutadans/nes, reforça la imatge de l’Ajuntament 
respecte a creativitat i innovació, derivant en una participació més 
intensa, cohesió social i orgull cívic. 
 
Donat que la publicació en la web municipal de totes les dades aporta 
un impuls positiu, innovador i constructiu a totes les àrees de la 
política municipal, precisament en un moment en el que l’execució 
dels pressupostos i la transparència dels Ajuntaments han de ser 
prioritàries. Especialment al nostre Ajuntament, que en sessió del Ple 
Municipal de 29 d’abril de 2010, va aprovar per tots els partits 
representats al Plenari un acord per a profunditzar en la millora de les 
relacions entre la ciutadania i l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer més 
transparent la gestió municipal i amb les següents propostes 
d’accions: 
 
- Facilitar l’accés del ciutadà/na a la informació municipal en format 

y llenguatge comprensibles. 
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- Posar a disposició del ciutadà/na informació rellevant: 
 
 Informació fonamental respecte a l’organització. 
 Informació sobre la normativa que regeix a l’organització. 
 Informació sobre la gestió i les orientacions assumides per 

l’organització. 
 Informació relativa a l’origen i destí dels recursos de caràcter públic. 
 
 
 
 Informació d’utilitat per a la participació dels ciutadans i de les 

ciutadanes als programes i beneficis prestats per l’entitat. 
 Informació sobre la gestió municipal. 
 
En aquest sentit i per aquestes raons, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple els següents acords: 
 
Primer.- Que a la pàgina web municipal es publiqui el pressupost 
destinat i cost final definitiu de tot acte o esdeveniment gestionat, 
patrocinat, emparat, dut a terme o subvencionat per part de 
l’Ajuntament i que aquesta informació aparegui en lloc destacat a la 
revista “Cornellà Informa”. 
Segon.- Que s’elabori un resum anual on s’expliqui la totalitat i que 
aquest es divulgui a totes les associacions i grups municipals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Aquesta moció està presentada per a què els ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà tinguin una millor informació de en què i com aquest 
Ajuntament es gasta part dels seus diners. En aquest sentit, entenem 
que l’accés a la informació d’interès públic generada per l’Ajuntament i 
el coneixement de les actuacions municipals faciliten als ciutadans i 
ciutadanes, comprendre, jutjar i formar-se una opinió sobre la utilitat 
pública. I que l’accés a aquesta informació pública és una forma 
d’exercir la participació per a tots els ciutadans i ciutadanes. La 
transparència, l’accés a la informació pública i unes normes de bon 
govern deuen ser els eixos fonamentals de tota acció pública i només 
quan l’acció dels responsables públics es sotmeten a escrutini, quan els 
ciutadans i ciutadanes poden conèixer com es tomen les decisions que 
els afecten i com és manegen els fons públics o amb quin criteri actuen 
les nostres institucions, podrem parlar d’una societat crítica, exigent i 
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participativa, i crec que això és el que el nostre Ajuntament sempre ha 
propugnat. 
 
Per altra banda, s’ha de tenir en compte que avui en dia això resulta 
molt fàcil ja que la tecnologia fa possible que tota la informació d’un 
Ajuntament, i en especial la que afecta a l’ús de fons públics, sigui 
accessible de forma ràpida i comprensible. I això milloraria la imatge del 
nostre Ajuntament i serviria per a que hagués una major participació 
ciutadana. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Nosaltres no podem donar suport a aquesta Moció bàsicament pel 
redactat del text, i és que justament és perquè estem tots d’acord en que 
cal la màxima transparència en la gestió de l’Administració Pública. 
 
No podem centrar-nos només en un únic punt de petició d’informació 
sobre costos d’ actes, d’esdeveniments a la ciutat, no, cal que surti tota 
la informació de la gestió municipal de totes les Àrees de l’Ajuntament. 
 
Per tant, i desprès de veure l’experiència passada el que si demanaria a 
aquest Grup municipal és una revisió i ampliació dels acords de 
governança, per tal que en termes de transparència anem molt més 
enllà, i no només ens quedem en el que planteja avui aquesta moció. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Aquesta moció és una d’aquestes mocions trampa que a vegades ens 
fem, que reconec que fins i tot alguna vegada potser l’hem fet nosaltres.  
 
Fem una moció amb paraules com transparència o governança o 
alternativitat, forcem a que els grups hi votin en contra, i en el Cornellà 
Informa del mes que ve fem un article dient, “els que estan a favor de la 
transparència de la governança o no se què voten en contra d’una moció 
nostra que el que vol és més transparència.” 
 
Digueu-me mal pensat, però un té aquesta percepció, que és un tipus de 
moció que té aquest final. 
 
Per tant, lamentablement -i no vull- ens fa mirar aquesta moció amb 
aquesta perspectiva, i segurament és equivocada, o probablement sigui 
equivocada, o segur que és equivocada. Però, en definitiva, ens 
condiciona molt la visió d’aquesta moció. 
 
En aquesta moció, hi ha una part que nosaltres estem completament 
d’acord, que és, evidentment la web municipal. Probablement encara 
hem de fer un exercici de millora perquè sigui més fàcil que els 
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ciutadans i les ciutadanes accedeixin a les mesures de governança, a 
les comptes, al pressupost. Déu n’hi do! com han anat avançant, els que 
ja portem uns anys en aquesta casa, com hem anant millorant la web 
perquè sigui més fàcil accedir al perfil del contractant, accedir a les 
subvencions, al pressupost, i tal. 
 
Si aquesta moció el que digués és, en el marc de l’acord de governança 
plantejar-nos una comissió que treballi per millorar l’accés dels 
ciutadans i les ciutadanes a la informació de la despesa pública de 
l’Ajuntament, hi votaríem a favor. 
Entenem que, tot i que la presentés el Partit Popular no és condicionant 
perquè votem a favor o en contra. Creiem que és una proposta que 
s’ajusta al marc de l’acord de governança que tots i totes vam signar, i 
que probablement creiem que és un debat que en el proper, en la 
propera reunió de l’acord de governança hauríem de plantejar-nos 
alguna millora en la web, perquè sigui més fàcil, no és per res, perquè 
sigui igual de fàcil accedir al pressupost que al blog de l’Alcalde. Entenc 
que és important que el ciutadà sàpiga com s’accedeix al blog de 
l’Alcalde i també és important que el ciutadà sàpiga com s’accedeix als 
comptes de l’Ajuntament, i per tant segurament hem de fer alguna 
millora, però són qüestions tècniques o de disseny. 
 
La resta de coses, em sembla que segurament entren en el marc, de fer 
el contrari del que voldríem amb l’acord de governança i la 
transparència. 
 
Nosaltres no volem que els ciutadans i les ciutadanes facin cotilleria de 
les despeses de les entitats, nosaltres creiem que és important que la 
gent sàpiga que les entitats fan un esforç perquè l’equilibri econòmic de 
la ciutat i de la despesa corrent de l’Ajuntament sigui més ajustat. Em 
sembla raonable que la ciutadania sàpiga si la subvenció de la sanitat 
és més alta o més baixa, i la subvenció global que rep una entitat, en 
sembla que és de rebut que ho sàpiguen. 
 
Ara, que tots aquells actes que facin les entitats amb paraules, com és 
l’expressió –perdoneu-, “patrocinada, gestionada, emparada, 
emprendido, subvencionado”, em sembla que és un ventall massa ampli 
perquè en aquest Ajuntament ens dediquem a fer això, i crec que té el 
risc de generar l’efecte contrari al que es vol aconseguir, i que els 
ciutadans i les ciutadanes entrin al detall de, “i ara per què han fet 
ganchitos” perdoneu l’acudit. Creiem que és perillós i per això no 
donarem suport. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Nosaltres votarem en contra perquè la veritat és que la proposta en sí no 
aporta res substancial a la informació que ja es facilita en la pàgina 
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web, així es que la veritat no anem a perdre recursos en dedicar-nos a 
fer aquesta proposta quan la preocupació que té la ciutat no està 
precisament en aquests temes. 
 
Ens tenim que dedicar a intentar donar resposta als problemes reals de 
la gent. 
 
La informació que des de fa ja un any està penjada a la pàgina web- i jo 
entenc que l’heu consultat i l’heu mirat sobre els pressupostos 
municipals- ja descriu quants diners es destinen a cada programa, i es 
detalla per departament a què projectes es destinen. 
 
Les subvencions a més estan publicades en la pàgina web. Jo he anat a 
la pàgina web i he trobat el que ens gastem en la trobada  d’entitats 
que tant us preocupa. He anat i he agafat, i he vist el que li paguem als 
Diables de Cornellà, he anat i he vist el que ens vam gastar en la 
trobada gegantera, si vols i si ho entens es pot consultar. 
 
Es curiós també que facin propostes d’aquestes característiques en 
aquest Ple quan el seu partit no ho fa allà on governen, en Àrees de la 
Diputació, per exemple, que estan governades pel Partit Popular. O en 
Ajuntaments com en el de Castelldefels, així que votarem en contra per 
la poca utilitat de la seva proposta. 
 
Mentre vostès es dediquen a presentar mocions intranscendents per a la 
vida de les persones d’aquest Ajuntament, nosaltres tenim que vetllar 
per reduir l’impacte de les decisions que el Govern del Partit Popular 
adopta a l’Estat.i que han servit per a empetitir i empobrir a la gent, 
amb pèrdues i reduccions de drets i prestacions, proba d’això la tenim 
al punt que anteriorment hem aprovat ampliant la jornada als 
funcionaris d’aquest Ajuntament. 
 
Així que la veritat és que no estem per establir debats estèrils en 
mocions com aquesta, perquè per allò i per a debatre de forma seriosa, 
responsable i en profunditat, ja tenim el marc de l’Acord de Governança. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si ens podem cenyir a la moció.  
 
Jo entenc que és una temptació que tots tenim, allò de mira,” superem 
ser Regidors i serem Diputats”, però són Regidors,.no Diputats 
provincials. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
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No és la meva pretensió ser Diputat, i vaig a intentar no entrar en 
aquest debat. 
 
Només dir perquè certament és una moció de Cornellà, és sobre la web 
de Cornellà i sobre informació per als ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà.  
 
Però únicament dir a la Portaveu socialista que el Govern del Partit 
Popular porta governant des de fa uns escassos mesos, la crisis ve des 
de dos mil vuit. I des de dos mil vuit fins a que va guanyar les eleccions 
el Partit Popular, ben poc s’ha fet. 
 
Referent a la moció dir que, be, la informació és informació, llavors el 
parlar de “xafardeig” que parlava el Portaveu d’Iniciativa per Catalunya 
i Esquerra Unida i Alternativa, crec que és una percepció. La informació 
que manegen els ciutadans la manegen com millor els hi sembla, i crec 
que han de estar informats en tot això. Era una cosa que nosaltres 
enteníem que a la web no quedava suficientment reflexada i per això 
l’hem posat de manifest aquí en aquesta moció. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només dir que a vegades puc tenir la sensació de que soc massa frívol 
en la intervenció. Quan dic que a vegades, si apliquéssim aquesta moció 
a part de la despesa del Cornellà Informa que serà llarga perquè 
haurem de posar unes quantes pàgines per fer tot el detall de l’activitat, 
no vull semblar tampoc que estic frivolitzant la proposta del PP, però em 
sembla que el que faria és l’ efecte contrari del que vol aconseguir.  
 
Crec que els ciutadans aniran al detall de veure quant s’ha gastat la 
Penya del Dominó, el CD Cornellà, el no se què, en un acte ja que, 
segons el que diu és en qualsevol cosa en que l’Ajuntament hagi posat 
alguna col·laboració. Per tant, és tot i segurament és col·locar en un 
espai web la fiscalització de l’activitat de les entitats. Jo crec que és 
inviable. 
 
I a part, fos possible que generés un efecte contrari del que es vol 
aconseguir perquè els ciutadans, al final, no tindríem la utilitat d’allò, 
perquè no han de saber si el Club Cornellà es gasta cinquanta euros en 
patates o en ganchitos. Això era l’acudit que volia fer, perdoneu, si us 
ha semblat que era massa frívol, però una mica era la reflexió que us 
volia fer. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
 
3. Precs i preguntes. 

Precs i preguntes. 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura, regidor del Grup 
Municipal del CiU, s’ha presentat una pregunta per escrit, la qual 
ja s’ha contestat i que 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 27 de 
setembre de 2012. 
 
PREGUNTA 
 
Única.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber, arran 
de l’informe de control financer realitzat per la Intervenció general 
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sobre la societat mercantil municipal Empresa Municipal de Promoció 
Social, urbana i Econòmica de Cornellà SA (ProCornella) de l’exercici 
2011 facilitat el 18 de setembre de 2012, voldria ampliar informació i 
per això demanem: 
 
 Els informes de la Intervenció general sobre les societats mercantils 

municipals EMDUCSA i PRECSA dels exercicis 2007,2008,2009 i 
2010. 

 
 L’informe de la Secretària General d’aquest Ajuntament que es fa 

esment en l’informe de control econòmic-financer de la Intervenció 
general sobre la societat mercantil municipal empresa municipal de 
promoció social, urbana i econòmica de Cornellà SA (Procornellà) de 
l’exercici 2011 a la pàgina 9 sobre incompatibilitats de l’alta direcció 
de directius de Procornellà.” 

 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
No sé si deixar-te-la llegir primer a tu Arnau i que em diguis si puc o no. 
Bé, la pregunta que va ser redactada en el Ple de juliol per raons més o 
menys ètico-morals, encertades o no, el Consistori va decidir que 
Regidors i Regidores baixaren els seus ingressos així com 
lamentablement es van baixar els ingressos d’assignacions de Grup per 
a la seva funcionalitat. 
 
Tot això va ser en un gest estrany de solidaritat amb els nostres 
funcionaris que aquest any no van a percebre la paga extra de Nadal. 
Per altre costat manifesta el Govern d’aquesta ciutat que el nostre 
pressupost està quadrat, que la nostra economia està sanejada, i la 
pregunta és senzilla. Tenint en compte que hi havia una partida 
pressupostada per al pagament d’aquests quatre mesos i que 
evidentment no es va a utilitzar al 100%, que té que haver-hi un 
sobrant, com a mínim, “en la cuenta de la vieja” és així, vull saber o ens 
agradaria saber, estem interessats en saber a què es va a destinar 
aquesta partida dels diners que sobren, dels ingressos que deixem de 
percebre nosaltres i els grups. 
 
 
Per part del senyor Luís García Ruiz, regidor del Grup Municipal 
del PP 
 
En coherència i en línia amb la pregunta feta per Manuel Casado, faig 
en nombre del Partit Popular el següent prec: 
 
Entenent que com a resultat de la rebaixa extraordinària realitzada el 
mes passat als sous i indemnitzacions dels Regidors i a les 
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assignacions de Grup, és de suposar que deu haver-hi un romanent de 
diner no inclòs al pressupost municipal d’aquest exercici 2012.  
 
Atenent a què suposadament tenim una economia sanejada i aquesta 
rebaixa de sous suposa en el nostre cas un estalvi líquid no previst per 
aquesta administració, preguem que es busqui la forma jurídica a fi de 
què aquests diners siguin donats (sous, indemnitzacions i assignacions 
de grups) a Càritas Interparroquial de Cornellà de Llobregat, donat que 
en la situació actual de crisis que viu la nostra ciutat, realitzen una 
tasca social impagable i sempre han atès i atenen a totes les persones 
que ho necessiten sense importar qui són, d’on venen, ni quina és la 
seva religió o la seva ideologia. 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del 
Grup Municipal del PP 
 
El Grup del Partit Popular va presentar una moció al Ple del passat mes 
de juny sobre el dret a l’escolarització en les dues llengües oficials, per 
a què s’instés a la Generalitat a què compleixi amb la legalitat vigent i 
amb les sentències dels tribunals. 
 
Aquesta moció va ser rebutjada a la Junta de Portaveus, perquè 
s’entenia que no s’ajustava específicament a l’àmbit de Cornellà. 
Nosaltres vam presentar un recurs de reposició contra aquesta decisió, 
el qual ja ho suposavem- ni tant sols ha estat contestat. 
 
Per això i en base al 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 en concret, a l’article 179.1.a que diu: “es necesario el 
informe previo del Secretario o Secretària de la Corporación en todos los 
casos en que lo pida el Presidente de la Corporación o un tercio de los 
miembros”, per això preguen a l’Alcalde que sol·liciti informe a la 
Secretària del nostre Ajuntament, la senyora Carmen Alonso, per a què 
emeti informe sobre si ha de passar o no a debatre’s al Ple la moció que 
aquest Grup va presentar al mes de juny passat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint 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. 
 
 


