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ACTA PLE NÚM. 11/12 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 25 
D’OCTUBRE 2012 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 25 D’OCTUBRE DE 2012  
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
25 d’octubre 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. 10/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 27 de setembre d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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2.- Ratificar els decrets que a continuació es relacionen. 
Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
2.1. Decret núm. 6129/12 de data 4 d’octubre. 
 
“Mitjançant Decret número 6204/2011, de 12 de setembre, 
posteriorment modificat per Decret 1295/2012, de 9 de març, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del 
Partit Popular, de data 26 de setembre, es sol·licita la modificació de la 
composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució de la 
representant suplent segona, senyora M. Isabel Espinosa Fernández. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  
 

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

segona de l’esmentat Grup Polític Municipal, senyora M. Isabel 
Espinosa Fernández, en el Ple d’aquest Consell. 

 
 Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocal suplent segon, al senyor Luís 
García Ruiz. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell Municipal Seguretat i Prevenció de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients.  
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
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2.2. Decret núm. 6154/12 de data 4 d’octubre. 
 
“Vist el Decret de la Presidència 104/2012, d’1 d’octubre d’enguany, 
de la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el 
dia 25 de novembre d’enguany, i atès que, en conformitat amb l’article 
56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en la seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels set 
dies següents a la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta 
Electoral de Zona els emplaçaments disponibles per a la col·locació 
gratuïta de cartells, pancartes i banderoles, a efectes de la celebració 
de la corresponent campanya electoral per part dels diferents 
candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es 
presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret número 4523/11, de 14 de juny, que 
va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 23 de juny 
d’enguany, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de 
cartells, pancartes i banderoles corresponents a la campanya electoral 
relativa a les Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 25 
de novembre d’enguany, els espais que es relacionen a continuació: 
 
 
RELACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT ELECTORALS 
 
BARRI CARRER TRAM SECCIÓ COL

. 4M 
COL. 
>4M 

AL-FA Avinguda Alps Carretera d’Hospitalet / 
Carretera d’Esplugues 

Carretera d’Hospitalet/  
P. Can Roses  20 

 Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra 
D'Esplugues 

P. Can Roses / 
Carretera d'Esplugues  25 

 Avinguda Fama Carretera ’Hospitalet/ 
Carretera del Mig Carretera d’Hospitalet/FF.CC.  7 

 Avda. Fama Ctra.Hospitalet / Ctra. del 
Mig FF.CC /Tirso de Molina  10 

 Avda. Fama Ctra.Hospitalet / Ctra. del 
Mig 

Tirso de Molina/ 
Avinguda Maresme  12 

 Avinguda Maresme Silici/Plaça Maresme Silici/Sant Ferran 1 23 
 Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme Sant Ferran/Progrés  22 
 Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme Progrés/Plaça Maresme  7 

 Baltasar Oriol Dolors Almeda/Porta 
Diagonal Dolors Almeda/Porta Diagonal 6 9 

 Carretera del Prat Victor Pradera/ 
Carretera del Mig Victor Pradera/FF.CC.  11 

 Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del 
Mig FF.CC/Tirso de Molina  10 

 Carretera 
d’Hospitalet 

Carretera del Prat/ 
Passeig de la Campsa Carretera del Prat/Sant Ferran  25 

 Ctra. l´Hositalet Ctra.Prat / Paseo de la 
ampsa Sant Ferran/Silici  23 

 Ctra.´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la 
Cam Silici/Passeig de la Campsa  17 
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 Dolors Almeda Carretera d’Hospitalet/ 
Avinguda Maresme 

Carretera d’Hospitalet/ 
Sant Vicens Ferrer 25  

 Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. 
Maresme Sant V. Ferrer/Baltasar Oriol 28  

 Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. 
Maresme Baltasar Oriol/Avinguda Maresme 28  

 FF.CC. Carretera del Prat/ 
Dolors Almeda Carretera Prat/Avinguda Fama 54 24 

 FF.CC. Ctra. Del Prat / Dolors 
Almeda Av. Fama/Sant Ferran 16 15 

 FF.CC. Ctra. Del Prat / Dolors 
Almeda Sant Ferran/Dolors Almeda 18 3 

 Pau Picasso B- 200/Av. Maresme B-200/Avinguda Salvador Dalí  19 
 Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme Salvador Dalí /Avinguda Maresme  17 
 Porta Diagonal B- 200/Avinguda Maresme B-200/Rosselló  7 
 Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Rosselló/Salvador Dalí  12 
 Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Salvador Dalí /Avinguda Maresme  14 
 Marià Fortuny Pau Picasso/Silici Pau Picasso/Porta Diagonal 8 6 
 Roselló Pau Picasso / Silici Porta Diagonal/Silici  9 
 Salvador Dalí Dolors Almeda/Silici Dolors Almeda/Pau Picasso 6 7 
 Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Pau Picasso/Porta Diagonal  7 
 Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Porta Diagonal/Silici  9 

 Sant Ferran Carretera d’Hospitalet 
/Carretera del Mig Carretera d’Hospitalet/FF.CC.  12 

 Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del 
Mig FF.CC/Tirso de Molina  10 

 Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del 
Mig 

Tirso de Molina/ 
Avinguda Maresme  12 

 Silici Carretera d’Hospitalet/ 
Carretera del Mig Carretera d’Hospitalet/Rosselló  4 

 Silici Ctra. Hospitalet / Ctra. del 
Mig Rosselló/FF.CC.  7 

 Tirso de Molina Carretera del Prat/Sant 
Ferran Carretera del Prat/Avinguda Fama  14 

   Avinguda Fama/Sant Ferran  8 

 Vial Can Mercader Carretera d’Hospitalet/ 
Bonavista Carretera d’Hospitalet/Rotonda  7 

   Rotonda  7 
   Rotonda/Bonavista  17 

CE-RI Baix Llobregat Carretera Sant Boi/ 
Carretera del Prat Carretera Sant Boi/Miquel Roncalí  14 

  Ctra. Sant Boi / Ctra. del 
Prat Miquel Roncalí/Verge Montserrat  32 

   Verge Montserrat/(futbol interior)  13 

  Ctra. Sant Boi / Ctra. del 
Prat Verge Montserrat/Sant Jeroni  19 

  Ctra. Sant Boi / Ctra. del 
Prat Sant Jeroni/Francesc Moragas  4 

  Ctra. Sant Boi / Ctra. del 
Prat 

Francesc Moragas/ 
Carretera del Prat  10 

 Carretera de Sant 
Boi 

Rubió i Ors/Terme Sant 
Boi 

Rubió i Ors/ 
Rotonda Baix Llobregat  23 

 Ctra. de Sant B Rubio i Ors /Sant Boi Rotonda Baix Llobregat  8 
 Ctra. de SanBoi Rubio i ant Boi Rotonda Baix Llobregat/Sant Boi  4 
 Ernest Lluc Ernest Lluc Ernest Lluc 55  

 Martí i Julià Ctra. Sant Boi/Almirant 
Vierna 

Carretera Sant Boi/ 
Almirant Vierna 25  

 Menendez Pelayo Mossèn Jacint Verdaguer/ 
Rubió i Ors 

Mossèn Jacint Verdaguer/ 
Rubió i Ors  6 

 Passeig FFCC Carretera del Prat/ 
Empordanès Carretera del Prat/Fivaller 21  

 Passeig.FFCC Ctra del Prat / 
Empordanes Fivaller/Sant Jeroni 28  

 Passeig.FFCC Ctra del Prat / 
Empordanes Sant Jeroni/Sant Isidre 16  

 Passeig.FFCC Ctra del Prat / 
Empordanes Sant Isidre/Verge Montserrat 28 4 

 Passeig.FFCC Ctra del Prat / 
Empordanes Verge Montserrat/Empordanès 8 33 

 Pius XII Rubió i Ors/ 
Carretera d’Esplugues 

Rubió i Ors/ 
Carretera d’Esplugues 16  

 Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera  13 
 Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba 31  
 Rambla Anselm Plaça de l’Església/Rubió i Plaça de l’Església/ 27 10 
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Clavé Ors Menendez Pelayo 
 Rbla. Anselm C ia / Rubio i Ors Menendez Pelayo/Rubió i Ors 25 9 

 Rubió i Ors Quatre Camins/Llibertat 
Plaça. Quatre Camins/Miquel Roncalí 34  

 Rubio i Ors 5 Caminos / Libertad Pza. Miquel Roncalí/Almirant Vierna 25  
 Rubio i Ors 6 Caminos / Libertad Pza. Almirant Vierna/Verge Montserrat 26  
 Rubio i Ors 7 Caminos / Libertad Pza. Verge Montserrat/Sant Isidre 22  
 Rubio i Ors 8 Caminos / Libertad Pza. Sant Isidre/Rambla 24  
 Rubio i Ors 9 Caminos / Libertad Pza. Rambla/Llibertat Plaça 12 3 
 Ramon Sala Ramon Sala Ramon Sala  7 
 Ramon i Cajal Ramon i Cajal Ramon i Cajal  5 
 Verge de Montserrat Verge de Montserrat Verge de Montserrat  12 
 Fútbol Fútbol Futbol  14 
 Rugby Rugby Rugby  16 
 Sorral del Riu Sorral del Riu Sorral del Riu  15 
 Pàrking Poliesportiu Pàrking Poliesportiu Riera Pàrking Poliesportiu Riera  44 

FO-
FA-P Alacant Alacant Alacant  3 

 Avinguda Can Corts A.Maura/ 
Carretera d'Esplugues A. Maura/Avinguda Can Cors 25 24 23 

 Avda. Can Corts A. Maura / Ctra 
D'Esplugues 

Avinguda Can Cors, 23/  
Carretera d’Esplugues  27 

 Av. de les Flors Via Renfe/Marià Benlliure Via Renfe/Granada  9 
 Avda. de leslors Via Renfe/Marià Benlliure Granada/Marià Benlliure  5 

 Cadis Sevilla/Avinguda de les 
Flors Sevilla/Avinguda de les Flors  7 

 Frederica Montseny Frederica Montseny Frederica Montseny  9 

 Huelva Sevilla/Avinguda de les 
Flors Sevilla/Avinguda de les Flors  7 

 Ignasi Iglesias Joan Fernández/ 
Avinguda de les Flores Joan Fernández/Sevilla  10 

 Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / 
Avda. Flo Sevilla/Avinguda de les Flors  3 

 Iscle Soler Marià Thomas/ 
Carretera. d’Esplugues 

Marià Thomas/ 
Carretera d’Esplugues  4 

 Lleó Fontova Maria Rosa/Montserrat 
Roig Maria Rosa/Montserrat Roig  7 

 Maria Aurelia 
Capmany 

Monserrat Roig/ 
Mercè Rodoreda Monserrat Roig/Mercè Rodoreda 22 24 

 Maria Rosa Carretera Sant Joan/ 
Lleó Fontava Carretera Sant Joan/Lleó Fontava  6 

 Miguel de Cervantes Avinguda de les 
Flors/Sevilla Avinguda de les Flors/Sevilla 6  

 Montserrat Roig Avinguda Can Corts/ 
Carretera Sant Joan 

Avinguda Can Corts/ 
Carretera Sant Joan  12 

 Plaça Pallars Plaça Pallars Plaça Pallars  19 
 Plaça del Trinquis Plaça del Trinquis Plaça del Trinquis  6 
 Penedès Priorat/Terra Alta Priorat/Terra Alta 4 15 
 Priorat Priorat Priorat  26 

 Revolt Negre Carretera Sant Joan/ 
Avinguda Can Corts 

Carretera Sant Joan/ 
Avinguda Can Corts  11 

 Sevilla Josep Fiter/Marià 
Benlliure Josep Fiter/Marià Benlliure 4  

 Sevilla Múrcia/Siemens Múrcia/Siemens  3 
 Terra Alta Terra Alta Terra Alta  19 

 Via Llobregat Carretera de Sant Boi 
/Tarragonès Carretera de Sant Boi /Tarragonès 22 11 

GA Anoia Salvador Allende/Av. del 
Parc Salvador Allende/Bonestar  5 

 Anoia Salvador Allende / Avda. 
del Pa Bonestar/Avinguda del Parc  6 

 Arquitecte Calzada Arquitecte Calzada Arquitecte Calzada 37  

 Avinguda del Parc Carretera d’Esplugues/ 
Miranda Carretera d’Esplugues/Miranda  65 

 Avinguda Salvador 
Allende 

Carretera d’Esplugues/ 
Avinguda Sant Ildefons Carretera d’Esplugues/Florida 11 7 

 Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / 
Av.R.Argenti Florida/Anoia 11 10 

 Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / 
Av.R.Argenti Anoia/Avinguda Sant Ildefons 17 11 

 Bonavista Avinguda del 
Parc/Tanatori 

Avinguda del Parc/ 
Salvador Allende  16 

 Bonavista Avinguda del 
Parc/Tanatori Salvador Allende/Tanatori  6 
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 Bonestar Anoia/Empordà Anoia/Empordà 13 7 

 Blocs Darsa República 
Argentina/Catalans Passeig  6 

 Campfaso Campfaso Campfaso 15  

 Costa Brava Avinguda del 
Parc/Miranda Avinguda del Parc/Miranda  10 

 Cristòfor Llargués Cristòfor Llargués Cristòfor Llargués 12  

 Carretera 
d’Esplugues 

Avinguda Alps/ 
Avinguda del Parc Avinguda Alps/Avinguda del Parc  18 

 Empordà Miranda/Salvador Allende Miranda/Salvador Allende  7 

 Miranda Mossèn Andreu/ 
Avinguda Sant Ildefons 

Mossèn Andreu/ 
Avinguda Sant Ildefons  14 

 Mossèn Andreu Avinguda Línia Elèctrica/ 
Miranda Avinguda Línia Elèctrica/Miranda  28 

 Palma de Mallorca Avinguda del  
Parc/Miranda Avinguda del Parc/Miranda 14  

 Plaça Campfaso Plaça Campfaso Plaça Campfaso 15  
 Urgell Urgell Urgell 6 7 
 Delícies Passatge Delícies/Miranda Passatge Delícies/Miranda 4  

 Mossèn Joaquin 
Palet  

Miranda/Avinguda del 
Parc Miranda/Avinguda del Parc 13  

 Plaça Marsans Plaça Marsans Plaça Marsans  6 

SI Avinguda Línia 
Elèctrica 

Avinguda Sant Ildefons/ 
Mossèn Andreu 

Avinguda Sant Ildefons/ 
Mossèn Andreu  20 

 Avinguda República 
Argentina  

Mossèn Andreu/ 
Avinguda Salvador Allende 

Mossèn Andreu/ 
Avinguda Sant Ildefons  16 

 Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. 
Allende 

Avinguda Sant Ildefons/  
Avinguda Salvador Allende  47 

 Avinguda Salvador 
Allende 

Avinguda Sant Ildefons/ 
Avinguda República 
Argentina 

Avinguda Sant Ildefons/ 
Doctor  Arús 32 14 

 Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / 
Av.R.Argentina 

Doctor Arús/ 
Avinguda Salvador Allende, 51 16 6 

 Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / 
Av.R.Argentina 

Avinguda Salvador Allende, 51/ 
República Argentina 25 20 

 Avinguda Sant 
Ildefons 

Avinguda Salvador 
Allende/ Carretera 
d’Esplugues 

Avinguda Salvador Allende/ 
Carretera d’Esplugues  88 

 Doctor Arús Avinguda Sant Ildefons/ 
Salvador Allende 

Avinguda Sant Ildefons/  
Salvador Allende  23 

 Plaça del Pilar  Plaça  30 

 Plaça Gerdera  Plaça  17 

   Total.............................................. 936 1562 
 
 
 
RELACIÓ PANCARTES DE 6 MTS. 
 

BARRI UBICACIÓ QUANTITAT 

ALMEDA Avinguda de la Fama/Fira 1 
 Pau Picasso/Salvador Dalí 1 
 Sant Ferran/FFCC 1 
CENTRO Carretera de l’Hospitalet/Alps 1 
 Eroski davant Mistral 1 
 Metro Cornellà 1 
 Plaça Lluís Companys 1 
 Plaça Puigcerdà/Rubió i Ors 1 
 Pont Renfe 1 
 Pont Renfe 1 
 Via Llobregat/Direcció Sant Joan Despí 1 
FONTSANTA Frederica Montseny/Tarragonès 1 
 Montserrat Roig/Lleó Fontova 1 
 Plaça Fontsanta (zona Centre) 1 
 Lleó Fontova/Montserrat Roig 1 
 Priorat/Carretera de Sant Joan Despí 1 
 Terra Alta/Carretera de Sant Joan Despí 1 
GAVARRA Anoia/Avinguda del Parc 1 
 Avinguda Línia Elèctrica/Mossèn Andreu 1 
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 Centre C. Garcia Nieto 1 
 Mercat Marsans 1 
 Metro Gavarra 1 
 Empordà/entre Miranda i Bonestar 1 
 Plaça Campfaso 1 
 Plaça Extremadura/Empordà 1 
 Salvador Allende/Bonavista (Betania) 1 
PEDRÓ Can Carbonell 1 
 CEIP Sant Miquel 1 
 Plaça del Trinquis 1 
 Plaça Pallars 1 
 Plaça Tarradellas 1 
RIERA Avinguda Baix Llobregat/Futbol 1 
 Baix Llobregat/Carretera de Sant Boi 1 
 Sant Jeroni/Passeig Ferrocarrils 1 
 Plaça la Sardana 1 
SANT 
ILDEFONS 

Avinguda Sant Ildefons/Verge de la Paloma 1 

 Cirerer (CEIP Alexandre Galí) 1 
 Mossèn Andreu/República Argentina 1 
 Mercat Sant Ildefons 1 
 Plaça Carmen Amaya/República Argentina  1 
 Plaça Europa/Sant Ildefons/Miranda 1 
 Plaça Galícia/Bruc 1 
 Plaça Sant Ildefons (Cap. Seguretat Social ) 1 
 Plaça Verge del Pilar  1 
 Salvador Allende/República Argentina (INEM) 1 
 Torre la Miranda 1 
 Xipre/República Argentina  1 
 Total 47 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, 
mitjançant certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple 
d’aquest Ajuntament en la primera sessió que se celebri per a la seva 
ratificació.” 
 
VOTACIÓ 
 
El decret.és ratificat per majoria absoluta dels assistents amb el vot en 
contra del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
 
 
2.3. Decret núm. 6270/12 de data 10 d’octubre. 
 
“Vist el Decret de la Presidència 104/2012, d’1 d’octubre d’enguany, 
de la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el 
dia 25 de novembre d’enguany, per a la renovació de la totalitat dels 
seus membres, i atès que, en conformitat amb l’article 56.1 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la 
seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels deu dies següents 
a la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta Electoral de 
Zona els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la 
realització gratuïta d’actes de la campanya electoral, per part dels 
diferents candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que 
es presenten a les Eleccions. 
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Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat 
conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 
número 4523/2011, de 14 de juny, que va ser publicada al Butlletí 
Oficial de la Província en data 23 de juny d’enguany, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a 
la celebració d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, convocades mitjançant Decret 104/2012, 
d’1 d’octubre d’enguany, els següents: 
 
 COL·LEGIS PÚBLICS 
 
 

SANT ILDEFONS 
Av. Sant Ildefons, núm. 24 
Lliure: 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 i 22 
Horari: A partir de les 19:00 hores 
 
 
SURIS 
c/. Terra Alta, s/núm. 
Lliure: De dilluns a divendres (Sala polivalent) 
Horari: A partir de les 18:30 hores 
Lliure: Dissabtes i diumenges  
Horari: Tot el dia 
 
 
ANTONI GAUDI 
c/. Arquitecte Calçada, s/núm. 
Lliure: De dilluns a divendres  
Horari: A partir de les 18:00 hores 
Lliure: Dissabtes i diumenges  
Horari: Tot el dia 
 
 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Avinguda Línia Elèctrica, 2-4 
Lliure: Dilluns, dimarts, dijous i divendres 
Horari: A partir de les 18:30 hores 
Lliure: Dimecres 
Horari: A partir de les 19:30 hores 
Lliure: Dissabtes i diumenges  
Horari: Tot el dia 
 
 



 10

 
L’ARENY 
c/. Sant Lluís, 11 
Lliure: De dilluns a divendres interior de l’edifici 
Horari: A partir de les 18:30 hores 
Lliure: Dilluns, dimecres i divendres exterior de l’edifici 
Horari: A partir de les 21:30 hores 
Lliure: Dimarts i dijous exterior de l’edifici 
Horari: A partir de les 19:00 hores 
Lliure: Dissabtes i diumenges 
Horari: Tot el dia 

 
 
 LOCALS PERTANYENTS A L'AJUNTAMENT 

 
CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCIA-NIETO 
c/. Mossèn Andreu, núm. 13-19 
Lliure: 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21 i 23 (Sala d’Actes) 
Horari: De les 19:00 hores a les 21:00 hores 
 
 
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS 
c/. Gerdera, s/núm. 
Lliure: 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 22 
Horari: De les 16:00 hores a les 22:00 hores 
Lliure: 23 
Horari: De les 16:00 Hores a les 22:00 hores (Sala d’Actes 2ª 
planta) 

 
 
 
 LLOCS DE PROPIETAT PRIVADA 
 

PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 52 
Lliure: 13 i 20 
Horari: De les 18:00 hores a les 21:00 hores 
 
ORFEÓ CATALONIA 
c/. Torras i Bages, núm. 62 
Lliure: 10, 14, 16 i 21 
Horari: De les 19:00 hores a les 23:00 hores 

 
 
 LLOCS OBERTS 
 

PLAÇA GANDESA 
Lliure: Tots els dies 
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PLAÇA PALLARS 
Lliure: Tots els dies 
 
PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure: Tots els dies 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure: Tots els dies, excepte el 9 de novembre 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Lliure: Tots els dies  

 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, i 
als centres indicats anteriorment mitjançant certificació acreditativa 
del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la primera sessió 
que se celebri per a la seva ratificació.” 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
3. Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de 
la porció de la parcel·la (1550,75 m2) ZV1 situada en la ctera 
d’Esplugues/ Av. Sant Ildefons, desafectant-se de bé de domini 
públic, passant a tenir la qualificació de bé patrimonial. 

Aprovar inicialment  
Qualificació jurídica 
Parcel·la ZV1. 

DICTAMEN 
 
“Vist que per acord del Ple de data 30 d’abril de 2009, es va incorporar 
l’aparcament situat en part del subsòl de la finca ZV1 situada a la 
Carretera d’Esplugues/Av. Sant Ildefons (Sandor) en una superfície de 
1.550’75 m2 al servei municipal d’aparcament creat el 28 d’octubre de 
1983; es va aprovar el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmico-
Administratives que havia de regir la concessió de l’ús privatiu dels 
terreny ; i es va adjudicar la concessió de l’ús privatiu de 1.550’75 m2 
a l’Empresa Municipal de Desenvolupament Urbà de Cornellà 
(EMDUCSA), actualment PROCORNELLÀ. 
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Vist que posteriorment, per acord del Ple de data 2 de març de 2011, 
es va autoritzar la transmissió adjudicada inicialment a favor 
d’EMDUCSA, a favor de l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i 
Gestió Patrimonial (IMPSOL), de la concessió de l’ús privatiu de 
1.550,75 m2 del subsòl del terreny municipal afecte al servei públic 
d’aparcament, situat a la Carretera d’Esplugues/Av. Sant Ildefons 
(Sandor). 
 
Vist que en data 1 de juny de 2012, l’Institut Metropolità de Promoció 
del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i PROCORNELLÀ, van presentar 
instància conjunta per la qual sol·licitaven la venda a favor de 
l’IMPSOL d’una porció de 504 m2 de la concessió vigent. 
 
Vist l’informe conjunt de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge i de 
l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial, de data 25 de juliol de 2012, 
segons el qual diu: “La Modificació del planejament, d’iniciativa 
pública, a l’àmbit (Modificació del PGM-76 a l’entorn del sector 
Montesa, aprovat definitivament en data 26 de juliol de 2011), que ha 
implicat el canvi del règim del sòl objecte d’aquest expedient –parcel·la 
ZV1-, de demanial a patrimonial, ja justifica l’interés públic de 
l’operació, perquè és el citat expedient el que modifica la qualificació 
urbanística del sòl de sistemes de la finca ZV1 (6b) afectat per la 
concessió, que passa a estar qualificada com a zona 13b* (amb 
l’ampliació d’usos al subsòl: aparcament i magatzem), i sistemes (6b i 
5b).” i que també diu: “El text refós de la Modificació del PGM-76 al 
sector Montesa, de 26 de juliol de 2011, modifica la qualificació d’una 
part de la finca ZV1, objecte de la concessió, concretament: 504 m2 
són qualificats de zona 13b* (ampliant els usos del subsòl per a 
magatzem i aparcament, tot mantenint l’ús públic sense edificar en 
superfície), i 192,28 m2 són qualificats de sistema viari (vial cívic amb 
la clau 5b), mantenint-se la resta (859,47 m2) amb la qualificació de 
zona verda (clau 6b). És a dir, una part de la finca de propietat pública 
passa a tenir la qualificació de zona (13b*), lo que implica que passa a 
ser un bé de caràcter patrimonial.”. 
 
Vist que aquesta aprovació definitiva de modificació del PGM es va 
publicar al DOGC núm. 2936 de data 5 d’agost de 2011. 
 
Vistos els articles 20 i 26 del Decret 336/1988 de data 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Vistos els informes de la Cap de Patrimoni, de la Secretària General i 
de l’Interventor. 
 
Vist que segons l’article 20 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest acord correspon al 
Ple de l’Ajuntament. 
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Per tot això, el President de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’alteració de la qualificació jurídica de la 
següent porció de 504 m2: “Finca de forma trapezoïdal, de superfície 
504 m2, amb els llindes següents al nord amb la parcel·la privada A 
(propietat de l’IMPSOL), al sud amb la finca privada de referència 
cadastral 3101205, a l’est i a l’oest amb la resta de la finca pública 
ZV1 de la qual es segrega.”, desafectant-se de bé de domini públic, 
passant a tenir la qualificació de bé patrimonial. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al 
Taulell d’Anuncis Municipal i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, per un termini de quinze dies. 
 
Entendre que en cas que no es presentin reclamacions, suggeriments 
o al·legacions dins aquest termini, el present acord s’entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’IMPSOL i a PROCORNELLÀ, com 
a persones jurídiques interessades als efectes previstos a l’article 20.3 
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, podent comparèixer al 
present expedient. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Departament d’Acció Territorial i 
Habitatge, i a la Intervenció Municipal.” 
 
 
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 ja es va explicar a la Comissió Informativa, tots sabem que al març 
de 2011 vàrem autoritzar una transmissió que es va adjudicar en aquell 
moment a EMDUCSA, i a l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl, 
IMPSOL, una concessió de 1550 metres que hi ha en els terrenys 
municipals que hi ha a la Carretera d’Esplugues i la Zona Sandor. Ara 
l’IMPSOL i PROCORNELLÀ, com hereva d’EMDUCSA, han presentat una 
instància conjunta en la qual es sol·licita que es vengui una part dels 
1550 metres, o sigui 504 metres d’aquesta concessió, a l’IMPSOL.Com 
això és de domini públic, demanial, l’hem de passar a patrimonial per 
construir vivendes, és senzillament per construir l’aparcament i la zona 
comercial- magatzem per acabar de fer els pisos. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
4. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 32/2012, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i nous 
ingressos. 

Aprovar expedient 
Modificació crèdits 
Núm. 32/2012. 

DICTAMEN 
 
“Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de 
Comunicació, per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per fer front a les despeses previstes fins a final 
d’exercici en diverses partides del Departament, per un import total de 
9.817,59 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Síndic de Greuges, 
per atendre les despeses de manteniment de la fotocopiadora i treballs 
externs, per import de 250 euros. 
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Vist l’escrit del Departament d’Informàtica, sol·licitant modificació de 
crèdits per suplement amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
per fer front a l’increment de l’IVA del contracte de lloguer d’equips 
informàtics, per un import de 630,92 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit per suplement amb càrrec a 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses del 
Departament d’Espai Públic, per atendre les despeses de diverses 
partides fins a final d’exercici, per atendre la revisió de preus de 
diversos contractes i l’increment d’IVA d’altres, per un import total de 
382.439,77 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament d’Acció 
Social i Salut Pública, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivades per atendre 
les despeses dels programes de Sanitat Ambiental i Vigilància 
Alimentària; per l’atorgament de subvencions a les entitats Càritas 
Diocesana de Barcelona i Acció Solidària Contra l’Atur; així com per 
atendre les necessitats del departament, per un import total de 
42.496,81 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement amb càrrec 
a baixes dels Departaments de Salut Pública i Espai Públic, motivada 
per l’adquisició i instal·lació de papereres porta esquers dins dels 
programes de Sanitat Ambiental i Vigilància Alimentària, per import de 
1.015,67 euros. 
 
Vistes les peticions de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec a baixes del Departament de 
Polítiques d’Ocupació, per fer front a les despeses del programa 
d’Inserció Laboral Sant Ildefons i de cursos de formació, per un import 
total de 2.000 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Acció Territorial, sol·licitant modificació 
de crèdits per suplement amb càrrec al Romanent de Tresoreria, amb 
motiu del compliment de les sentències dictades pel Tribunal Suprem 
relatives a la determinació del justipreu de diverses finques del sector 
Ribera-Serrallo, havent-se d’incrementar la partida d’adquisició 
terrenys en 431.719,16 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de 
Guàrdia Urbana, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per tal de fer front a les 
taxes de verificació dels etil·lometres, i a despeses derivades de 
diverses actuacions de la Guàrdia Urbana, per un import total de 
1.310 euros. 
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Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdits amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Patrimoni Cultural, motivada per l’aplicació del nou tipus d’IVA, i per 
redistribució de les despeses de diversos programes, per import de 
2.357,71 euros. 
 
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, amb motiu de l’adquisició de material 
inventariable per l’Escola de Música, per import de 835 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Tresoreria, sol·licitant modificació de 
crèdits per suplement amb càrrec de baixes per anul·lació de despeses, 
per atendre les despeses de la subscripció a la revista “Carta 
Tributària”del Departament, per import de 170 euros. 
 
Vist la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’estat 
corresponent a l’exercici 2010, i vist que el segon pagament de 
l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona ascendeix a 109.096,06 euros, cal suplementar la partida 
en 8.222 euros, amb càrrec al Romanent de Tresoreria. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament de 
Contractació, per suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria, per tal de fer front a les despeses de la publicació d’anuncis 
oficials, per un import de 10.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del Departament de Patrimoni, amb 
motiu de l’augment de les quotes de comunitat de l’immoble situat a la 
Plaça Reus, núm. 5, per un import de 300 euros. 
 
Vista la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya per al 
proper mes de novembre, i atès que no estava prevista cap dotació 
econòmica per eleccions en aquest exercici, el Departament de 
Secretaria sol·licita modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb 
càrrec a romanent de tresoreria i nous ingressos, per import de 63.200 
euros. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Esports sol·licitant modificació de 
crèdits per suplement amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
per fer front a les despeses ocasionades pels projectes esportius 
desenvolupats pel Departament, per import de 10.537,60 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de 
reconèixer crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu 
moment, per als quals no existeix dotació adequada o suficient al 
vigent Pressupost, dels Departaments d’Acció Social i Polítiques 
d’Ocupació, per un import total de 5.947,79 euros. 
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Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement amb càrrec 
a baixes per anul·lació de despeses del Departament de Medi Ambient, 
per atendre les despeses de la instal·lació d’horts escolars als centres 
educatius, el manteniment de les bicicletes de la flota municipal i 
l’augment de campanyes ambientals divulgatives, per import de 5.900 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Cultura, amb motiu de la voluntat de la Corporació de col·laborar amb 
l’Obra Social de Sant Joan de Déu des del marc de la celebració del 
Festival Internacional de Pallassos, per import de 2.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses, dels Departaments de Cultura i 
Premsa i Comunicació, per fer front a les despeses en comunicació 
relativa al Festival Internacional de Pallassos, per import de 4.000 
euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2012. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2012, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 
32/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i nous 
ingressos que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 

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

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0003.338D0.2260200 PUBLICITAT/PALLASSOS 16.306,21 5.500,00 0,00 21.806,21 
0003.924A0.2229900 ALTRES DESP.EN COMUNICACIO/PREMSA 2.000,00 0,00 1.800,00 200,00 
0003.924A0.2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 45.790,90 0,00 8.017,59 37.773,31 
0003.924A0.2269902 DESPESES DIVERSES/PREMSA 241,19 300,00 0,00 541,19 
0003.924A0.2270601 WEB MUNICIPAL 1.423,30 1.166,40 0,00 2.589,70 
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0003.924A0.2279900 TREBALLS EXTERNS 21.677,59 6.851,19 0,00 28.528,78 
0004.922C0.2130000 MANT.FOTOCOPIADORA/SINDIC GREUGES 45,40 50,00 0,00 95,40 
0004.922C0.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./SINDIC GREUGES 439,35 0,00 250,00 189,35 
0004.922C0.2270601 TREBALLS EXTERNS/SINDIC DE GREUGES 2.350,00 200,00 0,00 2.550,00 
0006.920B0.2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS 89.187,49 630,92 0,00 89.818,41 
0006.920B0.2270601 AUDITORIA LLEI PROTECCIÓ DADES 1.611,90 0,00 630,92 980,98 
0112.133D0.2100000 SENYALITZACIO 23.941,80 3.000,00 0,00 26.941,80 
0112.155C0.2279902 C.P.S./MANTENIMENT SEMAFORS 37.968,20 241,36 0,00 38.209,56 
0112.155C0.2279903 C.P.S./MANT. MOBILIARI URBÀ 36.700,88 0,00 368,00 36.332,88 
0112.155C0.6090000 MOBILIARI URBÀ 8.260,00 1.015,67 0,00 9.275,67 
0112.159K0.2030000 LLOGUER MAQUINARIA 85.611,00 0,00 12.000,00 73.611,00 
0112.171D0.2100001 REP. INSTAL.LACIO REG PER ASPERSIO 45.375,44 6.334,08 0,00 51.709,52 
0112.171D0.2279901 C.P.S./MANT. INSTAL.LACIONS REG 99.054,05 996,33 0,00 100.050,38 
0112.321B0.2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES 4.500,00 3.000,00 0,00 7.500,00 
0112.342C0.2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL. ESPORTIVES 12.820,84 3.000,00 0,00 15.820,84 
0112.933B0.2120000 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS 145.105,00 0,00 10.000,00 135.105,00 
0112.933B0.2130001 REPARACIO ALARMES I EXTINTORS 30.358,88 2.500,00 0,00 32.858,88 
0112.933B0.2279900 C.P.S./CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT 57.860,69 368,00 0,00 58.228,69 
0112.933B0.2279901 C.P.S./EXTINTORS I ALARMES 43.509,56 0,00 10.071,77 33.437,79 
0112.933B0.2279903 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS 41.002,33 10.000,00 0,00 51.002,33 
0112.933B0.6230001 PREVENCIÓ INCENDIS, ALARMES I EXTINT. 14.266,41 3.000,00 0,00 17.266,41 
0114.172A0.2140001 MANT. BICICLETES MUNICIPALS 8,00 800,00 0,00 808,00 
0114.172A0.2269903 CAMPANYES PARTICIPACIO 30.364,20 3.800,00 0,00 34.164,20 
0114.172A5.2269902 EDUCACIO AMBIENTAL 43.500,00 0,00 5.900,00 37.600,00 
0114.419A0.6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS 7.214,61 1.300,00 0,00 8.514,61 
0331.313B0.2269900 DESPESES DIVERSES/PROMOCIO SALUT 0,00 162,00 0,00 162,00 

 
 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0331.313B0.2270600 TREBALLS TECNICS/SALUT PUBLICA 14.151,84 0,00 3.302,43 10.849,41 
0331.313C0.2270600 TREBALLS TECNICS/ZOONOSI 30.736,00 2.124,76 0,00 32.860,76 
0332.230A1.2130000 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIO SOCIAL 4.389,49 860,05 0,00 5.249,54 
0332.230A1.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ACCIO SOCIAL 706,21 350,00 0,00 1.056,21 
0332.230A1.2269902 DESPESES DIVERSES/ACCIO SOCIAL 615,00 1.000,00 0,00 1.615,00 
0332.231P2.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 9.089,28 23.000,00 0,00 32.089,28 
0332.231P2.4640000 TRANSF. E.M.T./TARJETA ROSA METROPOl. 43.621,00 0,00 860,05 42.760,95 
0332.231P2.4800001 AJUTS GENT GRAN/ALLOTJ. ALTERNATIU 40.000,00 0,00 12.500,00 27.500,00 
0332.231P3.2270600 TREBALLS TECNICS/ INFANCIA 197.436,23 0,00 23.000,00 174.436,23 
0332.231P5.4800001 AJUTS ADULTS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU 13.056,55 0,00 2.500,00 10.556,55 
0332.231P5.4800006 CONVENI CÀRITAS 15.000,00 7.500,00 0,00 22.500,00 
0332.241U0.4800000 SUBV. ACCIO SOLIDARITA CONTRA L'ATUR 15.000,00 7.500,00 0,00 22.500,00 
0333.241K0.2269900 DESPESES DIVERSES/INSERCIO LAB. ST.ILD 1.500,00 0,00 1.000,00 500,00 
0333.241K0.2270600 SERVEIS PROF.INDEP./INSERC. LAB. ST.ILD. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
0333.241M1.2200002 MATERIAL OFICINA/FORMACIO 27.000,00 0,00 1.350,00 25.650,00 
0333.241M1.2219900 MATERIAL DIDACTIC/CURSOS FORMACIO 17.877,50 0,00 1.000,00 16.877,50 
0333.241M1.2269900 DESPESES DIVERSES/FORMACIO 3.400,00 1.000,00 0,00 4.400,00 
0553.920H0.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS 1.680,85 0,00 1.300,00 380,85 
0554.130A0.2190000 MANTENIMENT MATERIAL 12.966,38 0,00 10,00 12.956,38 
0554.130A0.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 9.647,38 650,00 0,00 10.297,38 
0554.130A0.2250100 TAXA O.E.G. GENERALITAT/ETIL.LOMETRES 0,00 10,00 0,00 10,00 
0554.130A0.2260101 ATENCIONS PROTOCOL.LÀRIES/G.URBANA 767,41 650,00 0,00 1.417,41 
0661.231P3.4800000 SUBV. SANT JOAN DE DEU 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0661.338D0.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 211.000,00 0,00 6.000,00 205.000,00 
0662.333A0.2120000 MANT.RESTES ARQUEOLOGIQUES 1.700,80 75,00 0,00 1.775,80 
0662.333A0.2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CAN MERCADER 254,65 965,00 0,00 1.219,65 
0662.333A0.2230001 TRANSPORTS ITINERARIS ESCOLARS 576,96 0,00 420,00 156,96 
0662.333A0.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 14.550,00 0,00 1.152,71 13.397,29 
0662.333A0.2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU MERCADER 20.276,00 192,71 0,00 20.468,71 
0662.333G0.2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM/CASTELL 831,90 0,00 448,40 383,50 
0662.333G0.2230000 TRANSPORTS EXPOSICIONS CASTELL 2.000,00 275,00 0,00 2.275,00 
0662.333G0.2260901 EXPOSICIONS CASTELL 6.469,85 0,00 190,00 6.279,85 
0662.333G0.2260903 ACTIVITATS CASTELL 2.365,00 0,00 146,60 2.218,40 
0662.333G0.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL 21.686,43 850,00 0,00 22.536,43 
0663.326J0.2269902 DESPESES DIVERSES/ESCOLA DE MUSICA 8.151,40 0,00 835,00 7.316,40 
0771.934A3.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/TRESORERIA 872,28 170,00 0,00 1.042,28 
0771.934A3.2269902 DESPESES DIVERSES/TRESORERIA 2.000,00 0,00 170,00 1.830,00 
0778.326J0.6230000 MAT.INVENTARIABLE/ESCOLA DE MUSICA 0,00 835,00 0,00 835,00 
0781.330A1.2120000 CONSERV.IMM.AREA CULTURA/PATRIMONI 8.878,40 300,00 0,00 9.178,40 
0781.933J0.2120000 CONSERV. IMM. IMPREVISTOS/PATRIMONI 5.740,00 0,00 300,00 5.440,00 
1001.341D0.2260900 JOCS ESCOLARS 62.830,00 0,00 5.100,00 57.730,00 

 
 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
1001.341F0.2260900 NIT DE L'ESPORT/FESTA DE L'ESPORT 24.031,89 0,00 677,60 23.354,29 
1001.341F0.2260903 ESPORT POPULAR 6.500,00 0,00 1.500,00 5.000,00 
1001.341G0.2260901 ACTIVITATS ESPORTS 16.750,00 0,00 3.260,00 13.490,00 
1001.342C0.6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS 4.265,02 10.537,60 0,00 14.802,62 

 
TOTAL DESPESES   116.061,07 116.061,07 
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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 
0112.933B0.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICION. 156.332,00 80.000,00 0,00 236.332,00 
0112.933B0.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS 680.000,00 270.000,00 0,00 950.000,00 
0551.151B0.6000000 ADQUISICIÓ TERRENYS 421.974,92 431.719,16 0,00 853.694,08 
0775.942A0.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.489.077,67 8.222,00 0,00 1.497.299,67 
0778.920L0.2260300 ANUNCIS OFICIALS/CONTRACT. (A) 5.754,00 10.000,00 0,00 15.754,00 

 
TOTAL DESPESES   799.941,16 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 10.092.503,82 799.941,16 0,00 10.892.444,98 

 
TOTAL INGRESSOS   799.941,16 0,00 

  
 
 

MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT A CARREC DE ROMANENT DE TRESORERIA I NOUS 
INGRESSOS 

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0781.920A2.2270500 ELECCIONS/SECRETARIA 0,00 63.200,00 0,00 63.200,00 

 
TOTAL DESPESES   63.200,00 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 
0770.45082 SUBV. CORRENTS CC.AA./ELECCIONS 0,00 52.238,00 0,00 52.238,00 

0770.87000 
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 10.892.444,98 10.962,00 0,00 10.903.406,98 

 
TOTAL INGRESSOS   63.200,00 0,00 

  
 
 

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A ROMANENT 
DE TRESORERIA  

(RECONEIXEMENT DE CREDITS EXERCICIS TANCATS) 
ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0332.231P2.2270604 
TREBALLS TECNICS/PROG.ARRANJ.HABIT. 
GENT GRAN (CR) 0,00 1.626,27 0,00 1.626,27 

0333.241M1.2200003 MATERIAL D'OFICINA/FORMACIÓ (CR) 1.142,61 4.321,52 0,00 5.464,13 

 
TOTAL DESPESES   5.947,79 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 10.903.406,98 5.947,79 0,00 10.909.354,77 

 
TOTAL INGRESSOS   5.947,79 0,00 

  
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 

 
 Altes Baixes 
 
Cap.  II.- Despeses corrents béns i serveis 511.520,59 100.201,02 
Cap. IV.- Transferències corrents 25.222,00 15.860,05 
Cap. VI.- Inversions reals 448.407,43 0,00 
  
 TOTAL 985.150,02 116.061,07 
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ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap.   IV.- Transferències corrents 52.238,00 0,00 
Cap. VIII.- Actius Financers 816.850,95 0,00 
 
 TOTAL 869.088,95 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És un expedient de modificació de crèdits on hi ha altes i baixes per 
116.000 €, i en modificació en crèdit extraordinari y suplement de crèdit 
amb càrrec al romanent de Tresoreria per 790.000 €. La partida més 
important és de 431.000 euros que venen derivats del compliment d’una 
sentència dictada pel TS relativa al justipreu de finques del sector 
Ribera Serrallo, i la resta són de menys consideració, que ja vàrem 
explicar a la Comissió Informativa. També hi ha una modificació per 
suplement de crèdit amb càrrec a romanent i nous ingressos que és el 
que hem de dotar pel tema de les Eleccions, 63.000 € que s’han de 
posar per fer els pagaments de les persones que estaran a les Meses 
electorals, i desprès hi ha un reconeixement d’exercicis tancats, que no 
arriba a 6.000 € que són factures que van venint aquest any encara que 
corresponen a coses fetes l’any anterior. 
 
 
 
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. 
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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.   
 
 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als 
assistents alterar l’Ordre del Dia, i passaríem a aprovar el punt 6 relatiu 
a la plantilla de personal, a fi de fer un debat conjunt dels punts 5 i 7 
corresponents a les Ordenances i els Pressupostos. 
 
Els assistents aproven per unanimitat la proposta d’alteració 
 
 
 
6. Aprovar la plantilla del personal d’aquest Ajuntament i 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2013. 

Aprovar la plantilla del 
Personal 2013.  

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta de plantilla de personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2013, elaborada pel 
Departament de Recursos Humans, així com el projecte de 
pressupostos pel mateix exercici. 
 
Atès el que es disposa en els articles 25, 26 i 28 1 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, l’article 283 de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret 
Legislatiu 2/2003. 
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i 
funcionals previstes per aquest exercici. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per 
aprovar la plantilla de personal així com determinar els llocs de treball 
dels funcionaris d’acord amb el que preveu l’article 22 de la llei 
7/1985 de 2 d’abril i l’article 36 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió informativa d’Economia i Interior proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió per l’exercici 2013, que figura en el 
document annex I, i que forma part integrant del present acord, de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 25 i 26 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 126 del Reial 
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril. 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial 
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies 
certificades de la mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que 
preveu l’article 28 1 del Reglament al Servei de les Entitats Locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És preceptiva l’aprovació de la plantilla quan es porten els pressupostos 
i les ordenances al Ple. És una modificació molt senzilla, perquè ara 
mateix tenim 421 places de funcionaris i 242 de personal laboral, i 
passarem a tenir una menys de funcionari i una més de laboral, perquè 
passem a reconvertir una plaça d’Auxiliar de Biblioteca funcionari a 
laboral, o sigui que queda tot exactament igual, tampoc pot ser d’una 
altra manera, ja que estem obligats a mantenir-ho, perquè no es pot 
contractar a ningú més i no es pot ampliar la plantilla. 
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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. 
 
 
 
 
5. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
General de gestió, inspecció i recaptació i de les Ordenances 
Fiscals per l’exercici de 2013. 

Aprovar provisionalment 
Ordenança General gestió, 
Inspecció i recaptació de les 
Ordenances Fiscals 2013. 

DICTAMEN 
 
“Vistes les modificacions proposades de l’Ordenança general de Gestió, 
Inspecció i Recaptació i de les Ordenances Fiscals, per al proper 
exercici 2013 per tal de d’actualitzar-les i adequar-les tant en el seu 
contingut econòmic com normatiu, a la legislació vigent, 
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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.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
general de Gestió, Inspecció i Recaptació i de les Ordenances Fiscals, 
que tot seguit s’indiquen i que hauran de regir a l’exercici 2013, de 
conformitat amb l’annex núm. 1 del present acord: 
 
Número Tribut  
 
 Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
1 Impost sobre bens immobles. 
 
3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 

naturalesa  
 urbana. 
 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
9 Taxa per la intervenció administrativa de les activitats i  
 instal·lacions. 
 
10 Taxa per recollida de residus comercials i/o industrials i 

d’altres serveis mediambientals. 
 
11 Taxa de cementiri municipal. 
 
12 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
13 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
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14 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

 
16 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 

via pública. 
 
17 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, 

les reserves de la via pública permanents i reserves 
temporals (càrrega i descàrrega). 

 
18 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 

les vies públiques municipals. 
 
19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses 

activitats.  
 
20 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i 

qualsevulla altres de naturalesa semblant. 
 
21 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions 

municipals. 
 
25 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el 

subsòl de la via pública de titularitat municipal i l’ocupació 
de la via pública amb armaris de serveis. 

 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest 
Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en l’esmentat termini d’exposició pública, els acords adoptats 
d’aprovació provisional s’entenguin com a definitius. 
 
Quart.- 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 i que posteriorment entrin en vigor el dia 1 de gener del 
2013.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Em permetreu que comenci aquesta intervenció amb una frase amb la 
que vaig acabar l’any passat. No hi haurà gaires cites, només hi haurà 
un parell, però si que començaré amb una cita. Quan presentàvem els 
pressupostos per aquest any deia parafrasejant a Winston Churchill, 
que: “el precio de la grandeza es la responsabilidad”, i per tant el que 
feia és impulsar-nos a fer ús d’aquella nostra “grandeza”, sent 
responsables. I així ha estat aquest any i continuarà sent en els propers 
anys la columna vertebral de l’actuació del Govern municipal, i això no 
serà només durant aquest any, sinó que serà durant tot el mandat. No 
canviarem aquest registre, i avui ens trobem en aquest punt, assentant 
les bases del que serà la política econòmica del nostre Ajuntament 
durant el proper exercici, amb la mateixa dosi de rigor, de coherència, 
de responsabilitat amb la situació actual d’austeritat. De respecte amb 
els principis de legalitat establerts per altres administracions, de 
defensa de posicions en el terreny econòmic, social i educatiu i de 
compromís en relació amb la ciutadania, en definitiva, d’un 
manteniment de tot allò que, com vàrem dir l’any passat, hem anat 
construint any darrera any. 
 
Segurament avui no toca parlar de la situació socio - econòmica perquè 
ja portem uns anys parlant d’això, tots la coneixem i la patim des de fa 
temps. Probablement seria molt ingenu en aquesta intervenció si digués 
que ens trobem en una situació d’incertesa en quant al suport que 
podem tenir d’altres Administracions, perquè de situació d’incertesa res, 
sabem que malauradament poc o cap suport rebrem d’altres 
Administracions. També seria ingenu repetir que no sabem fins a quin 
punt ens podem trobar amb retallades o amb supressió de serveis. Ho 
sabem perfectament, aquest any sí que ho sabem, amb exemples com 
poden ser les retallades en escoles bressol, en escoles de música, en el 
Pla de l’Entorn, en cultura, etc. no repetirem que tampoc tenim clar a què 
ens han d’obligar les successives Lleis generals pressupostàries que 
ordena el Govern central a Madrid, ja que també hem vist el marc 
normatiu en el qual ens movem i les restriccions a les que estem 
sotmesos i el que això significa, no solament per a la normal evolució de 
la ciutat en general, sinó pel funcionament també del Consistori, amb 
retallades i normes que s’imposen al personal d’aquesta casa. 
 
El que sí que podem repetir i encara amb més convicció que l’any 
passat, és que només podem comptar amb nosaltres mateixos, amb 
l’Ajuntament. El 2013, a l’igual que aquest any, continuarem amb els 
nostres propis recursos i amb aquells que siguem capaços de generar 
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amb la nostra gestió. Ja ha passat un any d’aquest mandat des de que 
parlava dels termes que acabo d’explicar, i encara podem dir que podem 
mantenir el que vàrem dir en el seu moment per aquest any i el que 
farem els tres propers anys. Mantenir el que vàrem dir de no suprimir ni 
retallar serveis, de vetllar pel manteniment dels llocs de treball de 
l’Ajuntament, amb el compromís del pagament de les nòmines, els 
compromisos pactats amb la representació del personal, òbviament 
sempre amb tot el respecte que hem de tenir a les normes legals que 
s’han anat desenvolupant durant aquests mesos i que podrien venir en 
un futur. 
 
I aquí encetem aquest any pressupostari, el del 2013, amb una nova 
proposta d’Ordenances i de Pressupostos. Sempre m’heu sentit parlar 
de contenció fiscal, aquest any només la utilitzaré en aquest moment i 
no en parlaré més ni en faré més referència, ja que crec que es 
demostrarà fefaentment amb les properes explicacions i ara entro en 
matèria. 
 
Proposem un augment de les Ordenances Fiscals d’un 2,4%, amb 
caràcter general, excepte aquelles que tenen que veure amb l’activitat 
econòmica que tornen a quedar congelades un any més, una mesura 
que ja vàrem introduir fa uns anys i que ha servit per no traslladar més 
pressió fiscal a la nostra economia local, als mercats municipals, al 
comerç, a la indústria local sobretot I per sisè any consecutiu es 
tornaran a baixar els coeficients de l’IBI per tornar a reduir l’impacte de 
la revisió cadastral que, com tothom sap, es va aprovar l’any 2006. 
 
Però aquests no seran els únics canvis que hi hauran a les Ordenances 
Fiscals del 2013. Mes enllà de les modificacions que s’ha hagut de fer 
degut a canvis normatius que s’han vist traslladades al text de 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció, de les 
modificacions que s’han de fer perquè hi ha hagut canvis en les lleis 
urbanístiques, també a les lleis d’Activitats, inclús més enllà d’aquelles 
modificacions que hem hagut de fer - recordareu que en el Ple passat 
vam portar la derogació d’una part de l’Ordenança Fiscal de telefonia 
mòbil perquè hi havia hagut una Sentència, etc.- Això també ho 
modifiquem per l’any 2013, però, a banda de tot això i fruit dels 
compromisos que vàrem adoptar en aquest Ple amb altres Grups 
Municipals l’any passat, i del treball que hem fet en els mesos anteriors, 
proposem la modificació significativa d’algunes Ordenances Fiscals, i 
faré un breu resum d’aquests modificacions. 
 
Es van explicar a la Comissió Informativa totes, però crec preceptiu 
explicar-ho aquí d’una manera breu. 
 
Establim bonificacions a la quota íntegra de l’IBI, en aquells immobles 
en què s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia provinent del sol durant els tres períodes impositius següents 
als de la finalització de l’obra. Com he comentat anteriorment, es torna 
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a baixar el coeficient de l’IBI, i aquest any es baixa en relació amb l’any 
passat un 4%, però és que des del 2006 aquest coeficient s’ha baixat un 
40%, casi estem en el límit inferior que ens permet la Llei. 
 
En quant als vehicles de tracció mecànica, es modifica el seu text 
augmentat la bonificació del 75% en la quota de tres a 5 anys, 
incorporant a la bonificació aquells vehicles que utilitzin com a 
combustible el biogas, gas natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o 
derivats d’oli vegetal, afectant aquesta modificació a turismes, 
ciclomotors i a motocicletes. 
 
A l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, és a dir, les plus vàlues, s’incorpora que en el cas de dació en 
pagament, qui haurà de pagar el tribut no serà la persona física, sinó 
l’entitat que adquireixi l’immoble que normalment és una entitat 
bancària. 
 
També en les plus vàlues s’afegeixen nous casos de bonificació del 95% 
del tribut en funció dels ingressos de la unitat familiar. S’introdueix el 
mateix barem que es pren de referència en les bases que s’aproven 
cada any en relació als ajuts fiscals de l’IBI a persones amb escassa 
capacitat econòmica. 
 
Com darrer punt d’aquest breu resum i en caràcter general comentar 
que els fraccionaments o ajornaments dels tributs pel que fa a persones 
físiques, és a dir, a tots nosaltres que estem aquí, es concediran fins un 
màxim de tres anys, augmentat d’igual forma el nombre de fraccions en 
les quals es podrà pagar el tribut. 
 
Aquestes són les modificacions més importants, no les úniques, però 
totes les teniu a la documentació que s’ha fet arribar, i properament 
doncs estaran penjades a la pàgina web, així que tothom, qualsevol 
ciutadà o ciutadana, podrà accedir a aquests canvis. 
 
Crec també que és important comentar que alguna d’aquestes 
modificacions, més enllà del treball que s’ha fet i dels acord a que es va 
arribar amb els Grups Municipals, també van ser recomanades pel 
Síndic de Greuges en el seu darrer informe d’actuació en aquesta 
mateixa sala, i per tant, algunes, encara que no totes, han estat 
tingudes en compte. 
 
No em vull estendre més en l’apartat de les Ordenances Fiscals, però a 
ningú no se’ns pot escapar que les dades que actualment tenim són que 
l’IPC a l’Estat Espanyol serà superior al 3%, a finals de setembre era un 
3,4%, és a dir, un punt més, i que a Catalunya aquesta xifra pot 
augmentar mig punt més i situar-nos en un 4% d’augment dels preus. 
 
El Govern municipal manté l’augment del 2,4%, tal i com ja vàrem fer en 
els preus públics i taxes que es van aprovar abans de l’estiu, els que 
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feien referència a l’educació, amb alguns ajustaments que ja es van 
explicar degut a la més que considerable disminució de les subvencions 
a les Escoles bressol per part de la Generalitat de Catalunya. 
 
Com veieu, de manera absolutament objectiva ens situem en augments 
molt i molt per sota dels increments de preus, i molt per sota de les 
clàusules de revisió de preus dels contractes que té l’Ajuntament que 
estaran al voltant d’un augment del 3%. I no perdré l’ocasió i no deixaré 
de dir que també l’augment de l’IVA ha tingut una influència negativa 
en les finances municipals, com tots coneixem i hem explicat a la 
Comissió Informativa i amb altres reunions que hem mantingut al 
respecte. 
 
Crec que amb aquestes consideracions m’hauran d’entendre quan deia 
al començament d’aquesta intervenció, que no faria més ús de la 
contenció fiscal perquè queda absolutament explicat. 
 
Bé, amb aquesta política fiscal que avui proposem aprovar i amb els 
ingressos provinents de la participació dels tributs de l’Estat, hem de 
mantenir el conjunt de serveis que es presten  des de l’Ajuntament, i ho 
farem. I permeteu-me una vegada més que utilitzi la mateixa frase, amb 
coherència i rigor pressupostari amb l’objectiu d’adequar la despesa 
corrent a les necessitats dels serveis i manteniment pel correcte 
funcionament de la Ciutat. 
 
I els pilars bàsics de la gestió d’aquest Govern Municipal no han 
canviat, ja que aquests pilars no són per un any, ni tan sols per un 
mandat, estan dintre del nostre ADN, i em refereixo a la política social, 
la política educativa, al manteniment de la nostra ciutat i a la seguretat 
ciutadana. 
 
Augmentarem, doncs, les dotacions pressupostàries en salut pública, en 
acció social, Guàrdia Urbana, en Protecció Civil, destinarem més diners 
municipals en educació, mantindrem els pressupostos en polítiques 
d’igualtat, en polítiques de família, polítiques d’ocupació, en comerç i 
multiplicarem per tres els recursos que destinarem a ajuts fiscals, 
mantindrem les polítiques de joventut, d’esports, etc. 
 
Podem dir que seguim doncs amb el nostre ADN, la responsabilitat, 
mantenir els serveis - tal i com vam dir que faríem al començament 
d’aquest mandat - i no només mantindrem tot això, sinó que - com tots 
sabeu - a principis d’any obrirem una nova Biblioteca, un nou Auditori i 
un nou complex esportiu amb piscina interior i exterior, amb sales de 
fitness. Això també suposarà despesa corrent important, però ho farem i 
ho posarem al servei de la ciutadania i - ho torno a dir - continuarem 
amb el manteniment dels nostres compromisos. 
 
Quan fa un any jo presentava en aquesta mateixa sala els pressupostos 
per al 2012, dèiem que eren els més socials que mai s’havien presentat 
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en aquest Ajuntament, i era cert, però això ha quedat ja en el passat, ja 
que aquest any tornem a dotar de més recursos a la política social 
municipal, més recursos per la ciutadania. 
 
Durant el 2012 hem signat l’Acord Social, el segon, que ja sabem tots 
quina va estar la filosofia del primer, però amb més recursos, creant 
ocupació, substituint a altres administracions que tenen les 
competències. Només posaré un exemple, no han destinat recursos a 
Plans d’Ocupació, a crear ocupació, que és un dels problemes - per no 
dir el principal problema - que hi ha ara mateix a la nostra societat. 
 
Nosaltres sí ho hem fet, més de 100 contractes que s’han realitzat a 
càrrec del pressupost municipal de 2012, i continuarem tornant a crear 
una partida de 600.000 € per realitzar Plans d’Ocupació municipals. 
Esperem que durant l’any 2013, la Generalitat de Catalunya destini 
recursos a crear ocupació, que així ho hem demanat, i ho demanarem en 
un futur, que a fi de comptes és qui té la competència, la Generalitat i no 
l’Ajuntament. 
 
Tot i així, amb el que acabo d’explicar la despesa corrent ha estat 
ajustada, i tot i mantenint serveis i augmentat equipaments,  es redueix 
en quasi un 2%. 
 
En quant a les inversions, es destinaran recursos a millora 
d’infraestructures urbanes, a continuar amb el Pla de barris de 
Fontsanta-Fatjó, més enllà d’altres projectes que es puguin finançar 
amb recursos d’altres Administracions, alguns compromesos ja, com 
amb l’Àrea Metropolitana o la reurbanització de carrers que es fa des de 
PROCORNELLÀ, de manera directa, contractant a persones aturades de 
Cornellà amb els Plans d’Ocupació als que abans feia referència, obres 
que han començat aquest any però que acabaran el 2013. 
 
I una dada important és que durant el 2013 es reduirà el volum total del 
deute, amb una disminució de la càrrega financera, és a dir, més 
clarament, no ens endeutarem durant l’any que ve. Tot això farà que la 
despesa la financem amb més d’un 70% amb recursos propis, dada que 
jo crec que ha de ser tinguda en consideració tenint en compte la 
situació actual. 
 
I vaig acabant recordant i remarcant els trets bàsics de les Ordenances 
Fiscals, com a resum, i d’aquest pressupost que es realitza - com he dit - 
per fer front a l’actual conjuntura de recessió, però sense desatendre els 
serveis bàsics, però especialment, com he explicat, l’acció social, 
l’educació, l’ocupació, amb un nivell d’inversions adient a la conjuntura 
actual i unes Ordenances Fiscals que mantenen i augmenten els 
beneficis fiscals als impostos i que disminueixen els tipus impositius i 
que implementen mesures d’estímul fiscal i finalitat social. Així doncs 
incrementem les Ordenances en un 2,4%, dels impostos i taxes del 
2013, excepte, aquells tributs que es vinculen a l’activitat econòmica o 
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altres que es poden trobar als límits legals. A l’IBI que s’incrementarà en 
el tram ordinari una mitja del 3%, molt per sota de l’IPC previst, torna a 
baixar per sisè any consecutiu els tipus, acumulant baixades des del 
2006 d’un 40%, una reducció dels ingressos corrents degut a la reducció 
de les transferències i subvencions d’altres administracions i de la 
participació en els tributs de l’Estat, fons complementaris de 
finançament, impostos cedits. Això és molt clar, tindrem menys 
subvencions de la Generalitat i de la Diputació i el que ens donarà 
Madrid - sabeu que la participació és la part que ens dóna dels impostos 
cedits i el fons complementari - serà molt menys segons les previsions 
que tenim ara del que ens han donat altres anys. Per tant, per això 
dèiem que hem de comptar amb nosaltres mateixos i no comptar amb 
els demés. 
 
Una disminució, com he dit, de la despesa ordinària d’un 2%, d’una 
inversió de més de 2.000.000 € directe de l’Ajuntament, més enllà del 
que fa PROCORNELLÀ, més enllà del que pugui venir d’altres 
administracions i una reducció del deute i de la càrrega financera, ja 
que com he comentat, no es concertarà cap operació de crèdit. En 
definitiva, i ara sí que acabo, amb rigor pressupostari i amb 
responsabilitat és com continuem fent els pressupostos d’aquesta Ciutat  
i com la continuarem gestionant econòmicament. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Com tots sabem, vivim moments difícils i hem de ser realistes i saber tot 
el que fem o diem. Hem de tenir present que en aquesta Ciutat tenim 
una taxa d’atur del 18% i unes 9.000 persones a l’atur, i això té unes 
clares implicacions per tothom i crec que tot debat ha d’estar centrat al 
voltant d’aquí, encara que no directament, però si indirectament amb les 
polítiques que acabin sorgint d’aquí. 
 
Hem d’entendre que la inèrcia d’anys i anys ens han portat a una 
situació que en certa forma, aquest pressupost sigui hereu i molt esclau 
d’una manera de fer. Revertir tendències inercials no és fàcil i no es fa 
en poc temps i molt menys en una Administració que s’està adaptant a 
un pla de xoc on han desaparegut les injeccions de fons estatals i totes 
les administracions superiors han acabat reduint les seves aportacions, 
és a dir, citant el que també ha dit el Tinent d’Alcalde, ningú ens 
ajudarà si no som nosaltres mateixos. 
 
Som dels que pensem que la situació econòmica actual, a banda que 
efectivament és una crisi global, també és una crisi de confiança. Hem 
entrat en una situació de pessimisme generalitzat que “entre tots” hem 
de ser capaços de capgirar. I dic “entre tots”, per què en majúscules?, 
des de l’Ajuntament, amb les nostres limitacions, amb les nostres 
mancances, però també amb les nostres forces hi hem de col·laborar, i 
és aquí la nostra feina.  
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Vull començar aquesta intervenció tal i com ho vaig fer l’any passat, cito 
textualment: “no acabem de veure clar els seus pressupostos. Quan 
mirem el que vàrem fer els anys 2009 i 2010, pels pressupostos dels 
anys següents, un s’adona que per aquest 2011 potser van ser més 
optimistes del que realment ha acabat passant, i fan que els 
pressupostos en la partida d’ingressos per l’any 2012 tornin a escenaris 
més reals i propis del 2012.” 
 
Això és el que malauradament s’acabarà complint també per aquest 
any, els ingressos no han estat del tot satisfactoris, i no precisament per 
transferències d’altres Administracions, sinó que la pròpia recaptació 
d’impostos d’aquest Municipi, ha baixat, i ha baixat degut a que la 
previsió que es va fer l’any anterior no va ser la correcta. Per a aquest 
any, nosaltres tornem a aportar la nostra visió i la tornem a aportar 
dient que acabarà passant el mateix. 
 
En aquest sentit pensem que el pressupost ha de ser més rigorós i des 
de l’oposició els exigim més rigor, és a dir, es pressuposta 
incorrectament, s’abusa de les modificacions de crèdit com ens tenen 
acostumats al llarg de l’any, i el que avui es proposa acabarà tenint 
molt poc a veure amb el que finalment s’acabarà liquidant el dia 31 de 
desembre de 2013. Això, que també es va dir en la meva intervenció de 
l’any anterior, avui sembla que acabarà sent perfectament vàlid. 
 
El que avui no farem aquest Grup Municipal és dir com varien les 
partides de cada departament. Si al final de l’any no s’acaben semblant 
en res al pressupost degut a totes aquestes modificacions, no serveix de 
res començar a explicar amb quin tant per cent varien les aportacions a 
cada departament i qui pren més importància i qui pren menys. Vostès 
saben perfectament que seguiran abusant de les modificacions de crèdit 
i saben que segurament ens acabarem trobant al mes de gener, que el 
pressupost que tenim sobre la taula ja s’assemblarà poc al pressupost 
que tenim a dia d’avui. 
 
A aquest Grup Municipal també li és difícil d’entendre com equipaments 
que han estat en construcció durant aquest exercici, no els hagin 
pressupostat. Tots ens recordem del mobiliari de la Biblioteca de Sant 
Ildefons que estant en construcció, no van dotar la partida de 600.000 € 
pel mobiliari de la Biblioteca, no ho van fer i això és una cosa que es 
podia preveure. Per a això es fa un pressupost, perquè tothom sap que 
si es fa una Biblioteca s’haurà de dotar de mobiliari. 
 
Molt bé. Tot això no m’ho estic inventant, van pressupostar l’any 2011 
unes despeses en béns i serveis de 27.000.000 €, i van acabar sent 
32.000.000€, Van pressupostar una inversió real de 2.500.000 € i va 
acabar sent el doble, 5.000.000 €. Van pressupostar 4.000.000 € amb 
transferències de capital i van acabar sent més de 20.000.000 €, quatre 
vegades més. Amb això no hem d’entrar a on van a parar o a on deixen 
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d’anar a parar els diners, sinó que és la forma de pressupostar, i 
òbviament el que no farem aquí és debatre les seves xifres perquè al 
final no s’acaben assemblant en res. 
 
Tema d’impostos. Estem profundament preocupats per l’increment 
constant d’impostos que pateix la Ciutat, crec que no ens posem d’acord 
amb el terme contenció fiscal que vostè aquí anuncia. Li diem que 
redueixi els impostos no finalistes i, en certa mesura, acabi augmentat 
les taxes finalistes, és a dir, augmenti la corresponsabilitat entre el que 
paga el ciutadà i el servei que rep de l’Ajuntament. 
 
Som una de les ciutats amb els impostos no finalistes més alts.  Perquè 
ens entenguem, tenim un dels IBI més gran en proporció al total del 
pressupost. Si vol educar al ciutadà no si val només fer campanyes dels 
costos dels equipaments, sinó que és molt important agafar i 
corresponsabilitzar al ciutadà amb la butxaca. Hem d’admetre que 
l’increment de l’IBI en un 2,4% serà molt costós d’assumir per moltes 
famílies. El Tinent d’Alcalde ha comentat que reduïa l’efecte de la revisió 
cadastral que es va aprovar ja fa uns anys, i el que acabarà passant és 
que vostès acaben baixant el tipus. I  jo els torno a dir el mateix que els 
vaig dir l’any passat, el ciutadà d’avui no entén de si en els últims anys 
s’ha abaixat un 40% el tipus de l’IBI, l’únic que entén és el que acaba 
pagant al final de cada any, i el que sap el ciutadà és que aquesta 
pujada, que seran uns 10 ó 12 €, però que al llarg des que ha començat 
la crisi quasi bé és més de 40 ó 50 € de mitja per cada ciutadà, si que 
suposa una bona garrotada. Per tant no pot fer servir el terme de 
contenció fiscal en aquestes Ordenances Fiscals i en aquest pressupost. 
 
Per no parlar també de l’IBI del tram incrementat. L’any passat teníem 
una pujada del 9%, aquest any també és del 6%, així no es podrà actuar 
sobre el teixit empresarial d’aquesta ciutat.  
 
Respecte a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i l’Impost 
d’Activitats Econòmiques, òbviament no ha dit res i segueixen congelats 
aquests impostos pel simple fet de que no se’l pot pujar, ja que tots 
sabem que Cornellà té el tipus màxim en aquests dos impostos. 
 
Les congelacions que proposen són insuficients per reactivar el teixit 
econòmic de la ciutat. Ja sabem que les Ordenances Fiscals tenen cert 
marge i no un marge total per tal de reactivar l’economia de la ciutat, 
però, en la mesura del possible, han de ser més valentes, prepari 
subvencions per la taxa d’obertura de nous establiments, subvencioni 
una part de l’Impost sobre construccions i obres de negocis de nova 
creació. No si val dir que no només no el pugen, no ens serveix aquest 
discurs. 
 
Les noves exempcions que proposen per a vehicles responsables amb el 
medi ambient, semblen d’altre mon, qui es vol comprar un vehicle que 
funcioni amb biogas, o que funcioni amb gas natural?, cap de nosaltres 
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té la intenció en els propers anys, per tant la forma de ser responsable i 
d’incentivar un vehicle responsable amb el medi ambient, és anar al que 
hi ha al mercat. Vagi i faci exempcions o faci bonificacions a vehicles de 
baixes emissions, però no ens expliquin històries de vehicles de biogas, 
de metanol, que els ciutadans no fem servir. El que ens interessa és 
actuar ara, i les Ordenances Fiscals el que han de ser és, no unes 
Ordenances de despatx, sinó unes Ordenances que toquin a peu de 
carrer. 
 
Costos de serveis de la ciutat. La ciutat acaba oferint molts serveis i 
aquests serveis acaben tenint un cost, sabem que els Ajuntaments 
estan mal finançats, estem d’acord amb això, què, a més a més, ens 
trobem en una reducció generalitzada de les aportacions d’altres 
administracions al mon local. En som conscients, i que als Consistoris 
se’ls acaba demanant que assumeixin competències per a les quals, 
d’altra banda, no se’ls hi atorga el finançament adequat. Per tant, en 
equipaments, hem de preparar actuacions urgents en instal·lacions 
municipals, com per exemple el Parc Esportiu, que, recordeu que el tenim 
destinat per a 10.000 a 12.000 socis. A dia d’avui no arribem ni als 
4.000 socis, recordem, a més, que obrim un nou equipament, la Piscina 
Municipal de Can Mercader, que hi haurem d’aportar més de 400.000 € 
cada any. Desprès, haurem de vigilar també, amb el Citilab, sobre si 
poden anar projectes competitius, o no, i hem de fer injeccions extres de 
diners que acaben sortint de les butxaques dels ciutadans. 
 
Recordem, també, que tenim una Fira que a dia d’avui, en la situació 
actual, però també hem de pensar què estem fent amb ella, que no són 
capaços ni de treure exposicions de segon nivell; recordem que obrirem 
una nova Biblioteca, un nou Auditori, no deixa de ser un augment de la 
despesa pels propers anys. 
 
Estem molt preocupats  també, per l’empresa municipal PROCORNELLÀ, 
ja que s’ha convertit en un bunker on cada vegada podem obtenir 
menys informació. Avui els hi tornem a dir, ens agradaria els comptes 
tancats per Àrea, no només els pressupostos, perquè no ens serveixen 
de res. És una empresa que mou molts diners, que té moltes àrees 
diferents de gestió i rep moltes subvencions per part de l’Ajuntament. 
 
Per últim, presentin millor els números, arreglin la memòria de 
programes, cada any hi ha els mateixos errors, ja que hi ha molts 
indicadors que no estan fets, són errors informàtics, errors d’anar amb 
presses a fer els números. Hi ha vàries errades en el pressuposts, en la 
mesura del possible, intentin solucionar-les. A cau d’exemple i com 
anècdota, els hi puc comentar, per exemple, que la modificació del sou i 
salari del Primer Tinent d’Alcalde - si és que no li volen baixar pel 2013 - 
encara figura com si estigués amb dedicació parcial, crec que ho han 
d’actualitzar. 
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Acabant la meva primera intervenció, li dic que ens agradaria sentir, es 
tracta de trobar l’equilibri, per una banda, d’evitar incrementar la 
pressió fiscal i per altra banda, mantenir la capacitat de l’Ajuntament 
de garantir els serveis bàsics, atendre les necessitats de la ciutadania i 
fer costat a aquelles persones que decideixen emprendre una activitat 
econòmica a la nostra ciutat. Això és el que diuen els Alcaldes del seu 
partit a la nostra Comarca, que baixen els impostos i que, tot i tenir una 
situació més complicada que la nostra, encaren les coses de forma 
diferent. 
 
El nostre vot, a dia d’avui, serà l’abstenció per a aquests pressupostos. 
Fem un exercici de responsabilitat, sabem que la situació no és fàcil i 
que per això hem d’intentar estar colze a colze. Tot i això no creiem en 
aquests pressupostos en la forma amb que els han fet, però sí amb la 
seva finalitat, per això no farem aquest vot en contra, sinó que el que 
farem és una abstenció. 
 
Pel que fa a les Ordenances Fiscals, òbviament, aquesta falta de 
contenció per part de la despesa ens obliga a votar-les en contra. Creiem 
que l’exercici de contenció fiscal no l’han fet aquest any, el podien haver 
fet, ho podien haver intentat, però en cap moment ho han fet. Per tant el 
que nosaltres demanem és que, si hi ha municipis que han congelat o 
han baixat l’IBI, si us plau, en la mesura del possible, és molt important 
que s’avanci, per tant, tot aquest marge no ens dóna avui a nosaltres 
prous arguments perquè els puguem donar suport a les Ordenances 
Fiscals, i per tant els hi votarem en contra. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Deu ser el sisè debat de pressupostos que em toca fer com a Portaveu 
en aquest Consistori i crec que en tots ells he començat dient que el 
primer que hem de fer, com a Grups Municipals i com a Regidors i 
Regidores, és reivindicar un model de finançament just pel mon local i 
per aquest Ajuntament. Per això ho torno a reivindicar i el que cal és ser 
conscients que aquest Ajuntament no té el finançament que li correspon 
per població, per tipus de serveis i per implicació en determinades 
prestacions de serveis que té. Per tant, la Generalitat i l’Estat haurien 
de pensar que, d’entrada, Ajuntaments de Catalunya, en especial 
aquest, estan insuficientment finançats. 
 
Evidentment a aquest element si ajunta un element de context, que és la 
primera reflexió en que us volia situar. No podem obviar - com han dit 
els Portaveus que m’han precedit en la paraula i el Tinent d’Alcalde - 
l’escenari de crisi econòmica, però tampoc podem obviar l’escenari de 
retallades, d’ajustos, d’invasions competencials, de deslleialtats 
institucionals, etc. És a dir, el gota a gota d’accions d’altres 
administracions contra el mon local però també contra aquest 
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Ajuntament que en darrers anys hem vist i que seguirem veient al llarg 
del Ple perquè desprès tindrem un debat sobre educació. 
 
Amb aquest escenari haig de dir que, com a Grup Municipal, que l’Equip 
de Govern estan sent fins i tot valents a l’hora de plantejar segons 
quines propostes de despesa perquè no sabem d’aquí a dos mesos 
quina modificació engegarà l’Estat, o la Generalitat de Catalunya, que 
afecti directament  sobre la despesa d’aquest Ajuntament. I que per 
tant, probablement, d’aquí a dos mesos, o 26 dies, no sabem, en funció 
de la conjuntura que a cadascun li convingui, podem tenir una 
modificació de les Lleis de Bases Locals, podem tenir una modificació de 
la Llei d’Educació, etc. que impacti sobre la nostra activitat com 
Ajuntament, i, per tant, sobre el pressupost. 
 
En definitiva, vostès ens fan una proposta de pressupost, i sobre això és 
amb el que hem de treballar, evidentment  doncs, la posició fàcil d’un 
Grup des de l’oposició i més, a un mes de les eleccions, és dir, “votem en 
contra”, ens és més còmode, i a partir d’aquí ja farem, o ens abstenim, 
perquè no ens correspon a l’oposició decidir ni implicar-nos més. 
 
Nosaltres ja vam dir a l’inici d’aquest mandat que no veníem aquí a fer 
això. Ja vàrem plantejar que nosaltres vindríem a fer propostes i a 
implicar-nos i que enteníem que una cosa era participar i compartir 
objectius, i una altra cosa era gestionar. Nosaltres estem disposats a fer 
propostes, a intentar plantejar objectius a l’Equip de Govern, però és 
responsabilitat d’aquest Equip gestionar aquelles propostes que fan. 
Doncs nosaltres volem ser corresponsables amb els objectius, i deixarem 
en l’Equip de Govern la responsabilitat de gestionar el dia a dia, i en 
aquesta lògica s’emmarquen els pressupostos, que són un plantejament 
d’objectius generals, que nosaltres podem compartir en la seva majoria i 
desprès l’Equip de Govern que  ho concreti. 
 
Per a nosaltres aquest pressupost i aquestes ordenances, tenen 
elements importants positius i algunes coses que, per a nosaltres, resten 
en l’apartat de carpetes pendents, i per això faré una referència ràpida 
per no allargar-me massa. 
 
En els elements que tenen a veure amb els impostos i amb  les 
ordenances fiscals, amb la manera que tindrà l’Ajuntament de recaptar, 
em sembla que hi ha incorporats dos elements que tenen molt pes i 
molta importància. L’un el fet que l’Equip de Govern hagi recollit algunes 
propostes que anaven adreçades a intentar millorar la sensibilitat social 
d’aquest Ajuntament en vers els seus contribuents, i que per tant, 
elements de bonificació en relació a diferents impostos, com pot ser la 
flexibilització en el cobrament de la plus vàlua, de l’IBI a aquelles 
persones que, per exemple, estan desnonades avui, que perden el seu 
habitatge a Cornellà, doncs no sembla massa sensible que l’Ajuntament 
vagi darrera d’ells i els cobri la plus vàlua. Ens sembla que aquest era 
un exercici de sensibilitat social que havíem de fer com Ajuntament, que 
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vam proposar l’any passat i que veiem que aquest any s’incorporen a 
les ordenances, i per tant és un element positiu, o altres coses que 
s’incorporen, en les bonificacions i en els sistemes de cobrament. 
 
En el mateix sentit, i entenent part de la reflexió que també ha fet el 
Portaveu convergent, creiem  que hi ha millores en les ordenances que 
tenen a veure amb la sostenibilitat i el medi ambient, encara que 
podríem anar més enllà, però el fet de que tinguem en compte que els 
vehicles menys contaminants  puguin tenir una bonificació, o el fet de 
que les energies renovables tinguin un pes, i la seva instal·lació als 
habitatges tingui una bonificació per part de la ciutat, em sembla que és 
interessant i que és una proposta que hem fet any rere any. L’Elisa em 
corregirà, però potser ho hem proposat sis o set vegades en aquest Ple, 
per tant ens sembla interessant, tot i que entenem que l’impacte que 
tindrà serà petit, però sembla que és prou important. 
 
I en aquest sentit, també, ens sembla oportú fer una reflexió que pensem 
que hauríem de compartir com a Regidors i Regidores. Un expert en 
economia municipal, que no és precisament del nostre partit, ens deia fa 
uns dies que incrementar l’IPC en les taxes i en les ordenances 
municipals és congelar, incrementar per sota de l’IPC és retallar, reduir. 
Per tant hem de ser conscients que l’Ajuntament, els costos, la despesa 
que tindrà per pagar molts dels serveis que present estaran molt per 
amunt del que avui incrementem les ordenances en general, aquest 
2,4% que es planteja. Per tant entenent que hi distància fins a l’IPC 
normal i que no correspon pujar-lo aquí, ens sembla raonable reflexionar 
que pujar l’IPC o menys l’IPC, ja és un exercici prou important de 
contenció. 
 
I en el sentit de les “carpetes pendents” que us deia en relació a les 
ordenances, per a nosaltres queda pendent que estudiem en detall 
quines possibles bonificacions, quins possibles tramats hem de poder 
fer en els preus públics de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música, que 
com és un tema que va al juny, per nosaltres és un tema de carpeta 
oberta que podem discutir. Estic d’acord amb part del plantejament que 
ha fet el Portaveu de Convergència i Unió, en què hem d’anar a buscar 
segurament, que qui més pugui col·laborar en el pagament d’un servei 
municipal, doncs aquest ho hauria de fer una miqueta més, i qui menys 
pot col·laborar hauríem d’intentar que així fos, però, en tot cas, és un 
tema d’ajustos que hauríem de plantejar tant en el que és el cobrament 
a les famílies que porten els seus infants a l’Escola Bressol com a 
l’Escola de Música. 
 
I en aquest mateix sentit crec que és important de cara a l’any 2013, 
que obrim un debat, entenem que no es transcendental, però sí que té la 
seva importància, sobre la relació que tenim en aquests moments de les 
zones blaves amb les zones comercials, és a dir, que ens replantegem si 
totes aquelles zones blaves que tenim tenen a veure amb una necessitat 
comercial, no les podem revisar, no podem canviar tarifes, no podem 



 38

ajustar horaris, calendaris, etc. Per tant, en la carpeta de pendents 
quedaria el que té a veure amb la progressivitat amb l’accés a les 
Escoles Bressol i Escola de Música i les zones blaves. 
 
En relació amb el pressupost, com us he dit abans, ens sembla que és 
un pressupost valent, perquè hi ha una despesa prevista que potser 
s’incrementa bastant l’any que ve i, en aquest sentit, em sembla que 
hem de reconèixer que, com a mínim, és un pressupost que fa un 
exercici important per intentar frenar l’impacte de les retallades de la 
resta d’administracions en relació a la nostra ciutat. Intenta prioritzar 
les polítiques socials en aquells temes que nosaltres avui considerem 
que són prioritaris i principals, el benestar social per atendre a les 
famílies que ho estan passant malament, posar recursos allà on 
puguem per intentar que aquelles persones que poden seguir tirant 
endavant o que poden trobar feina, la trobin i, alhora, marca l’educació 
com un eix principal. 
 
Per nosaltres és important que l’Ajuntament faci un esforç per defensar 
els serveis públics que avui presta, i ens és importantíssim que segueixi 
prestant serveis públics, i quan ho diem també parlem de defensar el 
que fan els nostres treballadors i les nostres treballadores, ho vàrem 
parlar al Ple passat. És important que l’Ajuntament faci pedagogia de la 
importància dels serveis públics, del fet que representa tenir serveis 
públics universals i de tenir treballadors i treballadores públics que els 
presten. 
 
En relació amb les carpetes obertes pel pressupost, cinc coses. Per 
nosaltres, aquest 2013 hem de parlar, ja ho vam dir el mes passat, amb 
profunditat de PROCORNELLÀ, i de com incorporem noves idees per 
intentar que l’empresa se’n surti endavant, ja que avui té un pes 
important, tant en l’economia municipal com en la gestió dels serveis 
municipals de Procornellà. Per tant considerem que és important que 
pensem en profunditat com millorem la situació de l’empresa i com 
pensem en incorporar noves idees. Fins ara ho hem gestionat d’una 
manera, però potser és el moment d’incorporar noves persones o noves 
maneres de mirar la realitat d’aquesta empresa, ja que criem que és 
important i ens oferim a treballar amb humilitat, col·laborant amb 
l’Equip de Govern allà on puguem per intentar que l’empresa tiri 
endavant. 
 
En aquest sentit, també ens sembla important que fem un exercici per 
centrar el suport a l’escola, el suport a l’escolarització, el suport a 
l’educació en general, com a una de las prioritats del proper any. En el 
pressupost així està, ja que és una de les partides que més 
s’incrementa, és pràcticament l’àrea que més despesa té en aquest 
Ajuntament, però creiem que hem de fer un esforç per cobrir allò que la 
Generalitat no està fent per ajudar a l’escola, a l’escola del dia a dia, 
als esplais, a les entitats que fan  foment de l’educació. Que fem un 
esforç d’ajudar al conjunt d’entitats i de persones que estan avui 
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apostant per l’educació de la ciutat perquè tingui més recursos, i això va 
des de les beques de menjador, de temps lliure, que avui per avui ens 
trobem que hi ha moltes famílies que no poden els seus fills participar  
d’extraescolars, que els hi costa molt deixar els seus fills al menjador, 
que no poden fer acollida, que ens trobem amb un cert abandonament 
escolar important, i per tant, us suggerim que sigui una proposta 
transversal de treball al suport de l’escolarització, a l’escola i a 
l’educació com a eix central. 
 
En aquest mateix sentit, com a proposta transversal suggerim per l’any 
que bé que el foment de l’ocupació juvenil sigui una prioritat, ja que 
tenim la sensació com a Grup municipal, que hi ha molta distància entre 
el que avui ofereix l’espai d’empreneduria de Procornellà, amb el que 
avui és la garantia social o el que els ofereixen al Llindar. Hi ha una 
distància molt important de gent jove que avui no té un servei de 
referència de l’Ajuntament que l’ajudi a intentar sortir de la crisi, 
buscar-se feina, automuntar-se la feina, promoure la seva autoocupació, 
i, per tant, creiem que és un tema important on ha de jugar Procornellà, 
on ha de jugar el Citilab, ha de jugar Cultura, on ha de jugar Esports, on 
ha de jugar tothom, per tant, hauria de ser una prioritat transversal 
intentar reduir aquest quaranta llarg per cent de desocupació juvenil 
que hauria de ser una prioritat important. 
 
En aquest sentit, dos reflexions que tenen a veure amb qüestions 
col·laterals amb això i que per nosaltres també tenen la seva 
importància. Una, considerem que seria important fer un estudi al detall 
de quin és l’aprofitament social que tenen els nostres equipaments i 
serveis, això és una proposta per l’any que ve, ho plantejarem com una 
moció, però creiem que és important quines persones estan utilitzant els 
nostres serveis, quin rendiment donem als esplais, als centres culturals, 
als equipaments esportius, a les biblioteques, és a dir, fer un exercici 
per veure per a quin tipus de població estan servint, i si hem de 
modificar alguna cosa perquè aquella gent amb més necessitats les 
pugui utilitzar. 
 
I la darrera reflexió, com no podia ser d’una altra manera, i que sempre 
surt en les nostres intervencions, és el debat públic, la participació, això 
no costa diners. Necessitem fer un exercici com Ajuntament per 
compartir més, a vosaltres que us agrada fer a vegades jocs de 
paraules, apunteu, “compartir per legitimar,” compartir per fer més 
legítimes les decisions polítiques que fem, fer un exercici perquè aquelles 
entitats, persones de la ciutat que poden implicar-se en l’acció del dia a 
dia, coneguin per què l’Ajuntament fa determinades coses.  
 
Tots ens vam presentar amb un programa electoral i avui l’escenari ha 
canviat tant que, probablement, moltes de les nostres propostes 
electorals no les podrem adaptar i haurem de fer altres coses, per tant, 
em sembla important que fem un exercici per fer el màxim de debat 
públic, en el marc del Consell de Ciutat, en el marc dels consells 
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sectorials, hem de fer un esforç per dinamitzar molt més el debat 
sectorial i el debat a la ciutat, no en la lògica de la participació 
abstracta, sinó amb el debat públic sobre temes concrets que afecten a 
la ciutat, que pot dir-se Pisa, que pot dir-se Pla d’ocupació juvenil, pot 
dir-se Acord Social, però hem de fer un esforç per dinamitzar-ho més 
enllà del que avui són les entitats estrictament. 
 
I acabo concloent que a per nosaltres aquest és un moment on estan 
xocant models, és un moment on la inèrcia general és d’imposar un 
model neoliberal, paternalista, depredador amb el territori, un model on 
els drets no tenen cap paper, i nosaltres creiem que  en aquests 
moments és justament el contrari del que hem de fer, és el moment de 
defensar els drets. I la manera de defensar els drets és tenir uns bons 
serveis públics, una bona estructura pública que garanteixi l’accés a les 
persones a serveis universals com avui presta l’Ajuntament.  
 
En resum, desprès d’aquesta intervenció estem d’acord amb les 
ordenances i estarem d’acord amb el pressupost, amb la conclusió final 
que ja us he dit al començament, són objectius generals, el pressupost 
està viu, desprès hi ha modificacions, desprès passen coses, però avui 
per avui, els objectius generals els compartim i serà en el dia a dia on la 
nostra feina serà controlar la feina de l’Equip de Govern on anirem fent 
propostes i anirem intentant que les coses vagin en relació a les 
propostes i a les idees que nosaltres plantegem. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Estem d’acord amb que en aquests moments l’Estat Espanyol i 
l’economia espanyola està immersa en una crisi econòmica sense 
antecedents, això és el que hem dit tots els Grups, i des d’aquest punt 
de vista, des d’aquesta situació anòmala, és des d’on aquest Grup 
debatrà aquest any els pressupostos. 
Primer,  parlarem del pressupost com a instrument, que és el mateix que 
varem dir l’any passat i que tornarem a reiterar. Nos se’ns pot demanar 
responsabilitat sobre un pressupost del que nos se’ns deixa participar, 
ja que és un pressupost on a nosaltres no se’ns consulta, no se’ns 
pregunta què ens sembla, què inclouríem. Se’ns presenta, se’ns dóna 
quinze dies per a debatre, opinar i decidir, i desprès tenim que ser 
responsables d’aquest pressupost. Entenc que és un pressupost per 
desenvolupar les seves polítiques, d’esquerres o no, no sé si són 
polítiques però, són les seves polítiques, però no accepten punts de vista 
i, per descomptat no atenen a cap altra raó que la que vostès pretenen. 
De fet, així és com ho diuen. 
 
Per altra banda, tornem a reivindicar que a l’hora de confeccionar els 
pressupostos d’aquest Ajuntament, no solament sigui a través de la 
Comissió d’Hisenda des d’on es proposi el tema pressupostari, sinó que 
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cada Comissió hauria d’explicar en què va a destinar la despesa i fer un 
parell de Comissions i que es digués realment en què es gastarà el 
pressupost. Solament així nosaltres podrem ser responsables, i mentre 
això no succeeixi, el pressupost és solament de vostès, perquè no deixen 
que sigui de ningú, i vostès sabran el perquè. 
 
Per altra part, i parlant de l’instrument en sí, el pressupost, allò que 
suposadament es farà, la pregunta que vaig fer l’any passat i que torno 
a fer aquest, de què serveix aprovar o no aprovar aquest pressupost?. A 
la fi ja varem dir l’any passat que fiscalitzaríem les contínues 
modificacions de crèdit i veuríem les variacions reals, al dia, del que van 
presentar i el resultat d’aquest. Bé, fins el dia d’avui ,33 modificacions 
de crèdit. Ja vaig dir que, segurament, el  pressupost de 2012 quan 
acabés, no el reconeixeria ningú, ja que fan i desfan al seu gust, i com 
exemple la modificació de crèdit de 5.000.000 € per a injectar-los a 
Procornellà, que és més o menys el 10% del pressupost de l’any passat. 
Quines garanties tenim de que aquest any ho compliran?. Molt difícil 
aprovar un pressupost amb aquestes circumstàncies. I en quant al que 
és la seva filosofia, la despesa, doncs si, ja en el discurs d’investidura 
el senyor Alcalde va dir quina era la seva pretensió pels següents 8 
anys, de com havia de ser l’economia municipal, i entenia que teníem 
que mantenir el que teníem.  
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per demanar silenci al públic present a la Sala, i demanar al senyor 
Casado que continuí amb la seva intervenció. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Havia comentat que mantindríem el que teníem i que la inversió seria 
escassa, així en aquella investidura i en el pressupost de l’any passat, 
parlàvem que era un pressupost social, el més social. És cert que res o 
pràcticament res, ha canviat aquest pressupost respecte de l’any 2012, 
però és clar, l’any passat no es varen pressupostar el canvi d’aquests 
cinc milions, no sabem quina serà la sorpresa d’aquest any.  
 
Els vaig a dir que allò que vostès entenen com a social és el següent: la 
partida d’atenció domiciliària, la que diem que és una partida social, 
aquest any pressuposten 1.200.000 €, i diem, l’any passat varem 
pressupostar 981.000 €, però aquesta partida ha acabat en que 
solament s’han gastat 800.000 €, ¿quina partida real és la que es 
dedicarà, la de l’any passat, la que s’ha acabat gastant?, perquè 
recordo que en el Ple passat em van dir, “no, nosaltres tenim cobert 
aquest servei” i ara sembla ser que aquest any necessitem 400.000 € 
més. 
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A la conservació d’escoles, l’any passat de 99.000 € es va deixar en 
67.000€, i aquest any es parla de 100.000 €. Es podrien citar moltes 
més, en polítiques de família, per exemple hi ha un pressupost escàs de 
221.000 €, però el que es veu que el 50% de les partides 
pressupostades l’any passat no s’han executat, i això és el pressupost 
social del que parlem, un pressupost social que - torno a reiterar- però 
que son cinc milions que passem a Procornellà, un milió i mig per un 
suposat pacte o contracte pel qual l’Ajuntament paga el dèficit del Parc 
Esportiu Llobregat i de la Piscina, podríem preguntar a la gent si 
aquesta quantitat la voldria dedicar a una altra cosa, o sigui, cinc-
centes mil per instal·lació. 
 
Bé, dit això, “lo social” pot ser que sigui en pla d’avui, però l’execució 
final pot ser que tingui poc de social, pel que és difícil que nosaltres 
puguem aprovar aquest pressupost.  
 
Una altra cosa que si m’impacta bastant i potser l’any passat no es va 
comentar, és que en aquest Ple, aprovem generalment el pressupost 
general de Procornellà, però em sorprèn perquè el Tinent d’Alcalde no ha 
fet cap referència del pressupost de Procornellà. I jo que si que visc a la 
ciutat i que he estat allunyat els últims anys, el ciutadà de Cornellà té 
molt poca idea del que és aquesta empresa. Vostès ens fan que aprovem 
un pressupost que suposa casi el 30% del consolidat de l’Ajuntament i 
no hem dit res d’aquesta empresa. No vull dir que no estigui bé o que 
estigui malament, simplement dic que no podem aprovar una cosa de la 
qual no tenim explicacions, en què gasta?, cóm ho gasta?, cóm guanya 
el diner aquesta empresa?. Ni nosaltres ho sabem, o potser sí, però el 
ciutadà, és evident que no ho sap. 
 
Em diran que em remeti al Consell d’Administració o que vegi els 
balanços complexos o comptes mercantils, però jo no entenc 
d’arquitectura financera i em sembla que el ciutadà medi de Cornellà 
tampoc. El que sí que sé és que avalem amb 20.000.000 € a aquesta 
mercantil, anualment, i que en el seu pressupost ingressem aquesta 
mateixa quantitat, o sigui, que tenim una pòlissa de crèdit que avala pel 
que ingressa aquesta societat, però qui  ho avala és l’Ajuntament de 
Cornellà. 
 
Són xifres que maregen, i la veritat és que hauríem d’intentar d’il·lustrar 
d’alguna manera al ciutadà i dir quantes Fires es fan, quins ingressos 
donen aquestes, quins habitatges tenim, quines hipoteques paguem per 
aquests habitatges realment. En definitiva, explicar una mica què és el 
que està fent Procornellà. És impossible aprovar el pressupost d’aquesta 
societat, i, per tant, és impossible aprovar el pressupost general. 
 
Pel que fa al capítol d’ingressos, tornem al mateix. La participació que 
ens ofereixen en la confecció de les Ordenances, doncs ens deixa 
solament fiscalitzar-ho i, en tot cas, al·legar. La línia constructiva 
dinàmica que ens deien, la veritat és que no ens la demostren, ja que, 
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per què volen un, cent o mil Consells, si no són capaços de reunir-se i 
preguntar un parell de cops a l’oposició, no té sentit. 
 
No obstant volem dir, i em sorprèn perquè estic totalment en 
disconformitat amb el Portaveu de Convergència i Unió, que les 
Ordenances d’aquest any, ja sigui perquè jo n’he fet unes quantes i he 
vist l’evolució  de la pressió fiscal d’aquest Ajuntament, doncs les 
d’aquest any em sembla que són unes Ordenances que comencen a 
apropar-se al model que nosaltres entenem de fiscalitat. No vull dir que 
siguin perfectes, però sí que ens sembla que és la línia a seguir. És 
evident que en aquest punt ens trobarem, encara que és evident que 
podrien millorar la pressió fiscal, controlant una mica més la despesa, 
però -com ja he dit - aquest any és un dels primers anys en que les 
Ordenances s’apropen a una realitat social, sembla que l’afany 
recaptatori d’altres anys hem estat aquí amb pujades del 4% quan l’IPC 
estava en un 3%, i sembla que això està desapareixent i consensuen 
més aquesta pressió fiscal amb la realitat del ciutadà. 
 
Ja no parlem exclusivament de l’augment o no augment de l’IPC que 
sempre és molt relatiu - com ja ha comentat el company Arnau- sinó que 
parlo de l’acostament a la realitat econòmica dels ciutadans que són els 
obligats al pagament. Ens comencen a semblar encertades les mesures 
adoptades de pagament i les seves bonificacions, si que és cert que no 
arriben a la totalitat però si que estan facilitant al ciutadà suportar la 
pressió fiscal que ja han de suportar. 
 
Seguim pensant, i potser hauríem de fer una reflexió i els estenc la mà, 
que és la classe mitjana d’aquesta ciutat la que manté el pols dels 
pressupostos d’aquest Ajuntament. A la fi, ho mirem com ho mirem, són 
els propietaris i els comerciants els que contribueixen al gaudi  dels cent 
mil ciutadans que hi ha. Potser sigui el moment d’entendre una nova 
fiscalitat municipal, podríem començar buscant alternatives impositives 
on la contribució tingui cada cop més a veure en relació amb l’ús i on 
tots els que usen contribueixin, entenguis això des del punt de vista de 
la solidaritat. 
 
En quant a l’apartat d’ingressos de Procornellà, doncs el mateix que 
abans, ja que presenta un superàvit de mig milió d’euros, una 
transferència de l’Ajuntament d’un milió i mig, però això no és tan 
preocupant com el fet de que preveuen per aquest any els ingressos de 
Procornellà són deu milions menys que els de l’any passat, però és que 
son trenta milions menys que els de fa dos anys. Aquest és el moment – 
penso - de plantejar la direcció de l’empresa pública, que és una 
empresa de tots, els actius de la qual tenen un preu molt superior al 
mercat, són actius que realment, la hipoteca, que si són certes les xifres 
que m’han facilitat són les que tenen, no estan en el valor del mercat, o 
sigui, l’actiu i el preu suposadament d’aquest actiu no és un preu social. 
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Entenc que hi ha duplicitat de funcions del que fa Procornellà i el que 
podria fer directament l’Ajuntament - i em reitero i ja ho he dit abans - 
cal recordar que els hem injectat cinc milions d’euros, pel que crec que 
hem d’imaginar nous reptes i per a això ens oferim a ajudar, però 
creiem que s’ha de canviar el sistema o la redirecció de l’empresa 
municipal. 
 
Vaig a dir que crec que és intolerable una cosa i és que l’Ajuntament 
pagui el dèficit de la gestió del Parc Esportiu, com també de la Piscina 
Municipal, però no intolerable perquè si o no, ho és perquè som 
conscients que empreses externes han sol·licitat la gestió o han 
demanat reunir-se per veure-la i no s’ha parlat. És intolerable que 
l’Ajuntament no s’assegui amb empreses externes per veure si es pot o 
no es pot fer. Potser per experiències passades, no ho discutiré, però no 
estaria de més fer-ho. 
 
Per això no sabem quin és el futur de l’empresa, certament revesteix 
interès social aquesta forma d’actuar i no estic entrant en la solvència 
mercantil, però sí en la seva utilitat pública i política. 
 
Per últim, voldria parlar d’una petita partida, que portem tot el mandat 
preguntant per ells, i és el Fons de contingències. La resposta que se’ns 
ha donat és que s’obté mitjançant uns números aritmètics o unes regles 
de tres, per la qual cosa hi ha una partida que es reté, però no està clar, 
i em permetran que els llegeixi un article de premsa d’aquest 
Ajuntament de 18 de juliol de 2008, intentaré fer-ho curt, però diu: 
“L’Ajuntament de Cornellà crea un fons de contingència social amb l’1% 
del seu pressupost, retindrà l’1,7% de la despesa corrent i el 3% de les 
inversions amb l’objectiu de mantenir el pes de les polítiques socials. 
L’Ajuntament de Cornellà ha decidit crear un fons de contingència social 
de 700.000 € per poder abordar les dificultats que la crisi econòmica pot 
implicar, mantenint la proposta d’actuacions ciutadanes d’aquest any. 
El fons com a mesura de contenció es crearà retenint l’1,7% de la 
despesa corrent previst i el 3% de les inversions del pressupost per 
l’any 2008...... Desprès d’un debat rigorós i sumar tots els esforços en 
una mateixa direcció, contribuir a la paritat en les conseqüències que 
aquesta crisi pot provocar en els sectors socials que es puguin veure 
més afectats – Aquestes quatre línies també les podem aplicar al 2012  
“es tracta dels ciutadans i ciutadanes que desgraciadament patiran els 
efectes negatius d’incorporar-se a l’atur, les noves patologies socials, les 
famílies que amb tota probabilitat hauran de fer front a les hipoteques i 
es ressentirà la seva capacitat adquisitiva, que són, avui per avui, 
situacions socials que es podran produir ......” 
 
Això és el que nosaltres dèiem i publicava l’Ajuntament l’any 2008. Crec 
que per Decret s’obliga a que aquest Fons de contingència no sigui 
només una fórmula aritmètica, o una voluntat, o una retenció, sinó el 
dir, “senyors destinin vostès una partida i diguin-li fons de contingència 
i ja veurem en que gastarem aquests diners”. La partida és de 1.000 €. 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
En primer lloc vull agrair l’esforç que hem fet per intentar parlar amb 
tots els Grups Polítics, la veritat és que ens hem intentat reunir amb 
voluntat de diàleg i amb voluntat d’escoltar a cada una de les parts. 
Així que, d’entrada, agraïm l’esforç d’Iniciativa per fer-nos propostes, 
per consensuar diàlegs, però, en canvi, el que no podem fer és entendre 
les raons de les intervencions que heu fet ni el Partit Popular ni 
Convergència d’aquests pressupostos, perquè sens dubte no són ni 
coherents ni raonables i molt menys acords amb la situació actual que 
tenim. 
 
Amb aquests pressupostos nosaltres defensem la ciutat, són els 
números que responen a la realitat social existent, perquè entrem en un 
exercici complicat i també incert. Per això hem presentat uns 
pressupostos equilibrats i que donaran resposta social a les persones, 
així la cohesió social marca el nostre full de ruta amb quatre prioritats 
clares que intenten pal·liar i donar solució, en la mesura del possible, a 
la realitat de la ciutat.  
 
Tenim educació, mantenim i consolidem els recursos que destinem front 
la disminució de recursos que ens incorporen altres administracions, 
tenim polítiques socials, que les incrementem perquè volem evitar 
l’augment de la pobresa emergent, mantenim l’espai públic per evitar la 
seva degradació i la seguretat. A més, tornem a crear ocupació, ja que 
destinem 600.000 € en Plans d’Ocupació, també mantenim les 
subvencions a les entitats, mantenim tots els equipaments amb la seva 
corresponent despesa corrent i, a més, incorporem tres nous 
equipaments, la Piscina de Can Mercader, Auditori, Biblioteca de Sant 
Ildefons. 
 
És un pressupost d’inversions reduït perquè per sort podem comptar 
amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fer 
determinats projectes els propers anys, és un pressupost que evita 
l’endeutament, aquest any no contraiem deute. Són uns números, en 
definitiva, realistes, acordes a la conjuntura econòmica actual que 
manté tots els serveis, en la mesura del possible, perquè solament 
comptem amb les nostres pròpies forces. A més, intentem mitigar la 
situació donada la disminució de recursos - que el Tinent d’Alcalde ja ha 
comentat- que no rebem d’altres Administracions, ja sigui en polítiques 
socials, amb ajuts al PIRMI, amb la reducció de beques, o ja sigui en 
temes d’educació amb la reducció de les subvencions pel Pla de l’Entorn 
de les Escoles Bressol, de l’Escola de Música.  
 
En resum, són uns pressupostos socials, responsables, amb un sol 
objectiu: les persones, perquè en aquests moments de tanta dificultat 
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econòmica, nosaltres volem mantenir el que tenim, volem defensar tot el 
que hem aconseguit aquests últims anys. Mentre uns posen més 
càrregues a les esquenes fatigades de les persones i altres posen 
cortines de fum per amagar la realitat que tenim, nosaltres aguantem 
l’envit, nosaltres defensem posicions i ho fem fixant prioritats, amb 
propostes concretes, amb propostes clares, 600.000 € per crear 
ocupació, amb més recursos en polítiques socials, mantenint l’educació i 
apostant pel manteniment de l’espai públic i la seguretat, i a més, amb 
propostes valentes Arnau Funes també ho comentava, com reclamar el 
pagament de la plus vàlua en cas de la dació en pagament a l’entitat 
financera, per a què?, doncs evidentment, per ajudar a les persones i no 
és qüestió de consciència, no, al contrari, és qüestió de prioritats de 
govern. 
 
Allí on governa Convergència, té polítiques que creen desigualtats, 
perquè ignoren i trepitgen les classes mitjanes i treballadores, tenen 
polítiques de reducció de drets i recursos, han perjudicat als més dèbils 
i regalat als poderosos la supressió d’impostos, per a què?, per a obtenir 
un resultat, més parats, més retallades i més llistes d’espera. Ens 
proposeu que baixem impostos, en canvi, amb les vostres retallades en 
sanitat, plantegeu el copagament dels medicaments, o sigui que la 
veritat és que no creiem que sigueu coherents. 
 
I les prioritats del govern del Partit Popular, allà on governen, fan perdre 
el poder adquisitiu a les persones amb la pujada de l’IVA, l’eliminació 
de la paga extra o amb la reducció de la prestació de l’atur. Anem a 
veure, no és qüestió de fer un fos de contingència amb una única 
partida, al contrari, és que tenim uns pressupostos on els seixanta 
quatre milions són totalment socials, sembla que no ha acabat de 
quedar clar. Llavors, en resum, donades les prioritats que teniu allà un 
governeu i donat el pressupost que avui nosaltres plantegem, creiem 
que era el moment de ser coherents, era el moment de sumar esforços i 
de sumar responsabilitats i de fer equip, perquè la situació així ho 
requereix. 
 
 
 
Així que, en definitiva, nosaltres presentem uns pressupostos de 
seixanta quatre milions d’euros, on definim i construïm les nostres 
prioritats, així que són els pressupostos socials, rigorosos i, sobretot, 
responsables per a les persones i avalats per tota la trajectòria de gestió 
que són, evidentment, la garantia de futur per a aquesta ciutat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Donar la paraula al senyor Sergio Fernández i s’iniciarà una segona 
ronda d’intervencions que serà de dos minuts cada intervenció. 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Si tingués memòria, la veritat, repetiria el que va fer la persona que va 
iniciar el Festival de Pallassos, que va acabar amb una anècdota de que 
“res de nou”, perquè res de nou amb moltes de les intervencions que 
acabo de sentir. 
 
I la veritat és que no estaria malament que algú assumís el tema de les 
retallades, perdó, dels reajustaments en els pressupostos d’altres 
administracions. Mirin, l’altra dia vaig sentir al senyor Montoro dient 
que els pressupostos de l’Estat aquest any eren els més socials de la 
història de la democràcia.  
 
A veure, bromes a banda, el que sí està clar és que aquest  Ajuntament 
ha pujat un 300%, dos milions d’euros el pressupost social en cinc anys, 
i el d’educació en un 250%, això no és una broma, això és realitat. I els 
explicaré una vegada més, que amb aquest govern hem compatibilitzat 
l’augment de la despesa social amb la pressió fiscal adient, suportable, 
molt per sota dels nostres augments d’impostos, i, òbviament, molt per 
sota d’augments que suportaran altres ciutadans i ciutadanes d’altres 
municipis, perquè altres pugen impostos directes com l’IRPF, pugen els 
indirectes com l’IVA, detrauen recursos al consum, no generen ocupació 
i s’obliden de la política social i educativa. Això sí, el que fan és 
flexibilitzar el mercat laboral, augmentar els horaris comercials i no 
voldria oblidar-me de que disminueixen les aportacions a l’Ajuntament, 
i, sobre tot, genera tensions en els Ajuntaments, com hem vist aquí fa un 
moment, i sembla que no passa res. 
 
Nosaltres, com hem dit en més d’una ocasió, continuarem amb les taxes 
i preus públics per sota del cost efectiu del servei. Mireu, el cost efectiu 
del servei aquest any del 2013 serà el 4,43% i augmentarem el 2,4%. 
També podríem fer com fan altres i pujar un 6,2 les Ordenances Fiscals 
i preus públics, explicant que l’IPC no s’ha actualitzat des del 2010, com 
és el cas de Badalona, i és públic, o pujar l’IBI residencial un 3,41 de 
mitjana i les taxes un 3,5, com també fa, lícitament Sant Cugat, i 
aquests tampoc són socialistes, i d’això dir congelació fiscal. Per cert, 
revisem els apunts el que vol dir congelació i el que vol dir contenció, i 
desprès venim aquí i ens ho expliquem. 
 
Segurament vostès, si estiguessin a Badalona o a Sant Cugat, votarien 
una altra cosa de la que voten aquí, perquè, és clar, òbviament, no cal 
que segueixi, ja sabem perquè. També segurament estaríem d’acord en 
tenir el tipus general com el de la ciutat de Barcelona, el doble del que té 
Cornellà i l’específic, l’ampliat, aquest del que vostè parla, Barcelona té 
el màxim, l’1,1 mentre nosaltres estem en el 0,650, però això no ho 
expliquem, i tampoc expliquem que Barcelona fa un increment general 
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de les taxes, no general, sinó per cadascuna incrementant molt més del 
que augmenta l’IPC, però això tampoc ho expliquem. 
 
I amb tot això, com he dit, baixem un 1,95 la despesa corrent. Torno a 
repetir el que vaig dir en la intervenció de l’any passat, el Govern 
municipal estudia els ingressos sobre la pressió fiscal indirecta, mirem 
el que representa i desprès d’això mirem els recursos que obté aquest 
Ajuntament i que no signifiquen pressió fiscal per la ciutadania, però 
que signifiquen més serveis, més Escoles Bressol, més Centres Cívics, 
més equipaments educatius, esportius i més projectes per les famílies, 
però això vostès segur que no ho tenen en compte, va bé, estan en el seu 
dret.  
 
Alguns de vostès han dit en intervencions passades que, fent exercici de 
responsabilitat, feien un conjunt de propostes i no havien tingut  
concessions, això l’any passat. Bé, tres segons en blanc, perquè això és 
el que hem rebut, cap resposta, zero, se’ls ha trucat per part de la 
responsable, per la Portaveu del Grup Socialista. Hem tingut reunions 
amb vostès, fora i dintre de la Comissió Informativa, hem tingut vint 
dies abans els pressupostos, no ha dit ningú res, excepte el Grup 
d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa.  
 
Així ens hem quedat el Grup Municipal, en blanc, sense cap resposta, 
sense cap comentari, sense cap debat, cap ni una proposta, i hem tingut 
més que suficient - com els dic - per debatre i per consensuar. Això 
denota que la voluntat de dissensió que existeix i de no arribar a 
acords, com és el cas del Govern municipal, doncs vostès no la tenen. 
Obro cometes “el nostre vot serà l’abstenció, un vot de servei, no per 
obstaculitzar un pressupost en un dels anys més complicats des del 
restabliment democràtic d’aquesta casa, però sí aquesta manca de 
sensibilitat per part del Partit Socialista alhora de negociar algunes de 
les nostres propostes que ens hagués agradat que hi fossin, perquè 
nosaltres les considerem cabdals, no acceptar-les totalment, sabent que 
en una negociació mai s’accepta la part d’un altra, però que si que 
sempre hi ha un punt de trobada, un punt mig no ha existit”. Senyor 
Jordi Rosell, Portaveu del Grup Municipal de CIU en la intervenció de 
pressupostos de 27 d’octubre de 2011.” 
 
Aquesta vegada no hi ha hagut negociació, no hi ha hagut cap conversa, 
no ha volgut parlar, això demostra que les posicions de vot òbviament 
no depenen del que es presenta aquí, sinó que estan absolutament 
clares per endavant i són polítiques, de més de la ciutat, no del que 
interessa als nostres ciutadans. 
 
Altra exemple concret, obro cometes: “el Grup Popular mai aprovarà 
unes ordenances ni cap pressupost on la pressió fiscal caigui 
directament contra el ciutadà”, Senyor Manuel Casado, Regidor del 
Grup Municipal del Partit Popular”. També queda clar, encara que això 
em fa pensar que només això succeeix a Cornellà, no a Badalona, no a 
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Castelldefels, ni tan sols al Govern d’Espanya, bé, això perquè han 
marxat, però els podria dir als funcionaris d’aquesta casa, a veure què 
n’opinen, o a la resta de la ciutadania. 
 
Per últim i acabo, agraeixo la confiança del Grup d’Iniciativa i Esquerra 
Unida i Alternativa, la voluntat de consens, de diàleg i hem arribat als 
punts d’acord i, com vam dir en aquest Ple el passat any, en som 
conscients de que no hem acabat. Vareu dir fa un any que teníeu cinc 
pilars bàsics, aquest anys dieu que en teniu cinc més, sempre estem 
amb el punt del cinc.  
 
Pilars bàsics centrals, més ajuts socials, garantir polítiques educatives, 
garantir oportunitats laborals, implicació en les polítiques d’habitatge, 
garantir que tota la ciutadania pogués viure en una ciutat el màxim 
d’habitable possible, bé, potser no hem arribat a tot, teniu raó, però 
estem treballant en aquesta línia, i per tot el que s’ha fet aquest 2012 i 
anteriorment, crec que hem de continuar d’aquesta forma. 
 
Fires de segona classe, i tant que les tenim, és que no les tenim perquè 
ni tan sols tenim subvenció de la Diputació, que, per cert mana el PP i 
CIU. Ara, això sí, Olot sí, aquest any té una fira rural. La primera, 
Cornellà Agrotur, la més important de sempre, no la tenim, per què?, 
perquè no hi ha diners de la Diputació de Barcelona.  
 
Pla de xoc, no en tenim nosaltres, què no són Plans de xoc?, són o 
economico – financers o d’ajustament, i no vam fer ni un ni l’altre, per 
què?, perquè no ho necessitem, i també li recomano que llegeixi els 
informes del Síndic de Greuges on totes aquestes errades que vostès 
diuen que estan en el pressupost no apareixen.  
 
Diu que no som transparents, doncs menys mal que no ho som, perquè 
és clar, si vostè té accés al que cobra el Tinent d’Alcalde i tota la 
plantilla de l’Ajuntament, que espero que en fem un bon ús de tota 
aquesta informació, perquè tant el que cobren el Regidors i els 
funcionaris suposo que l’han d’utilitzar d’una manera corrent, correcta i 
adient.  
 
I vostè, acabo, ara sí, deia també senyor Rosell dues coses l’any passat. 
Deia que no es creia que no ens endeutaríem o que baixaria 
l’endeutament, bé, ho va dir l’any passat, s’ha demostrat aquest any 
que no ens hem endeutat més del que vam dir i, no només això, sinó que 
el 2013 no ens endeutarem. També deia que tenia dubtes sobre el Pla 
d’ocupació que es proposava i sobre l’Acord Social, etc. Bé, doncs, no 
només s’ha fet el Pla d’ocupació, sinó que se n’ha fet un altre, i no 
només s’ha posat un Acord Social en marxa, sinó que s’ha dotat de 
recursos. Imagino que l’any que bé, amb aquesta intervenció que vostè 
ha fet li podré dir el que ha dit aquesta vegada, però que no s’ha 
complert. 
 



 50

El Fons de contingència que s’aprova aquest any, és una partida que ha 
d’anar amb aquest nom perquè el Govern de l’Estat, des de Madrid, 
diuen que s’ha d’obrir una partida amb aquest fons, que la pots dotar, 
de mil o de cinquanta mil milions d’euros, i el que faràs serà que, si 
necessites diners per redistribuir-lo, és a dir, fent modificacions de 
crèdit, faràs la modificació de crèdit i passaran els diners d’aquestes 
partides al Fons de contingència, i contra aquest Fons el que es farà 
serà carregar la despesa que hagis de fer, sempre que sigui una 
despesa sobrevinguda i que tingui a veure amb els temes socials, 
educatius, etc. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Demano, i agrairia que cada cop que el senyor Sergio Fernández em citi, 
faci servir les frases que venen a continuació, perquè sempre les talla 
quan a vostè més li convenen, perquè l’any passat - si no recordo 
malament - i amb les seves cites, continuava la meva citació, perquè el 
que deia és que nosaltres vam negociar i varem intentar posar sobre la 
taula un seguit de punts a negociar per la ciutat, em ve al cap el tema 
de la Festa Major, la creació de 10 places de Guàrdia Urbana que 
vostès no varen poder negociar perquè no les podien crear, un seguit de 
coses que vostès de totes no van acceptar ni una d’elles, potser deurien 
ser molt dolentes perquè cap d’aquestes les acceptessin. 
 
Molt bé, no tinc ganes d’entrar ja en altres Municipis, però el que sí que 
hem de fer amb les propostes és que han de ser per Cornellà i el que sí 
que hi haurà seran propostes per Cornellà. I la primera serà una 
proposta que va quedar pendent de fa un any, que se suposa que 
encara s’està estudiant el tema de les Escoles Bressol. Va haver-hi un 
compromís amb aquest Ple d’estudiar el tema de ficar diferents trams en 
funció de la renda per les Escoles Bressol i no s’ha fet, i tornem a 
passar-ho, doncs ha passat un any i la situació és la mateixa. Doncs 
molt bé, nosaltres el que farem és presentar al·legacions a les 
Ordenances Fiscals i que hi hagi aquestes diferències segons la renda 
per les Escoles Bressol. No si val que els polítiques continuïn parlant i 
parlant, perquè porten un any fent-ho i no s’ha fet res, i el que toca ara 
és fer-ho. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En tot cas, només tornar al comentari que ens ha fet el Tinent d’Alcalde, 
evidentment agrair-li la disponibilitat que han tingut, no només aquests 
tres dies, sinó també durant tot l’any 2012. Si que hem tingut 
possibilitats de fer comentaris en relació a les ordenances que avui 
aprovem i per tant, també li agraïm a l’Equip Socialista les possibilitats 
que ens han donat per continuar fent propostes. Evidentment, aquests 
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cinc pilars que ha referenciat el Tinent d’Alcalde, segueixen sent els 
nostres cinc pilars i les cinc carpetes obertes que us hem plantejat  
tenen a veure amb aquestes cinc coses i amb la realitat que aquest any 
hem vist, doncs que els impactes de les coses que ens venen de fora ens 
obliguen a repensar-nos algunes actuacions, i el que una mica us 
plantegem és que aquestes possibilitats que hem tingut durant el 2012, 
de fer propostes i aportacions, també les puguem tenir l’any vinent, 
concretament en aquestes coses que considerem que són importants que 
hi entrem i que ens preocupen, en el marc de l’Acord Social, en la 
mesura del possible i en el marc del treball dintre del propi Ple. 
 
Dues reflexions que em sembla que ens hem de fer com a treballadors 
públics que som tots, és que també aquesta casa es sosté perquè hi ha 
una austeritat important, en aquest cas ja obligada per l’Estat, però 
històricament, on l’equilibri de sous en aquesta casa és important i 
l’equilibri de sous d’aquest plenari també ho és. No hem d’oblidar que 
sent el plenari com és, com ja vaig dir fa dos mesos, que avui l’oposició i 
el govern fa la feina amb menys recursos, amb menys possibilitats i que 
això també està reflectit en aquest pressupost, a l’igual que les entitats 
fan moltes de les activitats amb menys recursos, i això també és un 
esforç de la ciutat, del consistori, dels treballadors de la ciutat, que ens 
hem de reconèixer. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
No m’imagino com faríem aquests pressupostos si deguéssim trenta 
milions d’euros, no sé d’on hauríem de retallar, o potser els seguiríem 
devent. 
 
La segona qüestió important, manifestar a la senyora Emilia Briones 
que va estar en aquesta reunió, i penso que de participativa, poca cosa, 
i no acostumo a mentir, varem estar deu minuts, i ja us en podeu anar. 
No té res de dolent, ja està bé, però va ser així. 
 
Manifestar que el vot serà en contra del pressupost i abstenció a les 
ordenances. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Manifestar que el pressupost sempre té un problema i és si quan ho tens 
que aplicar tens diners. Si quan ho apliques tanques o deixes de fer 
coses, tot lo altre són tècniques pressupostàries, però l’important del 
pressupost és si es realitza, si es porta a terme, i nosaltres el 
pressupost d’aquest any esperem acabar-lo bé, i que jo sàpiga no hem 
tancat res. 
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Podríem deixar de pagar, perquè per exemple, els compromisos que hi 
ha per part de la Generalitat per pagar tot el personal de l’àrea social, 
potser el cobrarem allà el 2015, si ho cobrem, i si nosaltres no 
tinguéssim diners, no paraules, diners, aquesta part de la nòmina no la 
podríem pagar. 
 
El mateix passa pel que fa a les Escoles Bressol, nosaltres no ens vam 
comprometre a res, en tot cas hem tingut que afrontar la incertesa, el 
silenci, la manca d’informació, això sí. I a més, hem tingut que pagar les 
nòmines, i qui té que pagar part d’aquestes nòmines, que és qui té el 
compromís, encara no ha pagat.  
 
Per tant, podem fer molta filosofia, molta tècnica pressupostària, però 
les coses són com són. La residència no varem cobrar el mes de juliol, ja 
no sabem si ho cobrarem, però les persones que treballen allà cobren, i 
podríem parlar de quants serveis i de quants tallers d’aquesta pròpia 
ciutat, de Fundacions, han hagut de tancar perquè no podien afrontar ni 
un mes que els va deixar de pagar la Generalitat de Catalunya. Aquí 
cadascun busca l’enemic exterior, però jo suposo que tothom ha de tenir 
una responsabilitat perquè si que hi han prioritats, cadascun té una 
prioritat i en els discursos han quedat clares les nostres prioritats. 
 
Nosaltres fem contenció fiscal, no com ho fan altres que pugen el 70% el 
preu de l’aigua, en això no he sentit la seva veu encara senyor Rosell, i 
quan puja el 15% el transport i quan es deixen de fer coses, no he sentit 
la seva veu. És més jo li agrairia que un minut del seu temps, perquè 
aquesta ciutat, el seu govern, els respecti una mica més, només li 
demano un minut per aconseguir coses, projectes, iniciatives. Només li 
demano això, estaria bé, perquè sinó hi ha una cosa en la que discrepo 
amb la Portaveu Socialista - ho sento - quan diu que vostès no són 
coherents, i tant que ho són! Ho són amb la seva ideologia, amb el que 
amaguen amb les paraules, amb les seves prioritats, i tant que ho són!, 
i no passa res, està bé perquè aquesta és la discrepància de fons. No 
han parlat en les seves intervencions de tot allò que nosaltres, en les 
nostres polítiques socials, que és pal·liativa, sempre ho he explicat, 
perquè no podem fer més, però ha estat el Govern de Madrid i el de 
Catalunya el que no fa ja els Plans d’Ocupació, perquè tenen altres 
prioritats, perquè tenen altres polítiques.  
 
No he estat jo el que vaig dir que no pujaria l’IRPF, l’IVA, i al cap de 24 
hores, no tant sols es va pujar tot això, es va modificar el Pressupost 
General de l’Estat, sap vostè la partida més important?, la de personal, 
no tan sols perquè els retallin una paga extra, que és una barbaritat de 
la forma en que s’ha fet, sinó sobre tot perquè es retalla l’activitat 
econòmica d’aquesta societat, perquè es poden fer les coses d’una altra 
forma. 
 
Per tant, lliçons en poden donar poques, tenim problemes, sempre ho he 
dit. Jo soc un home que en aquest moment estic predicant al desert, 
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perquè crec molt en el consens, crec  que és un moment de política 
conjunta, de mirar a la cara a la gent i dir-li el que tenim que fer, però 
no, cadascun fa el seu paper. I què passa mentre tant?, doncs que la 
gent passa dificultats, aquest és el problema, i el pressupost no deixa 
de ser una altra cosa, que és què podem fer dintre de les nostres 
possibilitats, dintre d’un Ajuntament sanejat i que pot afrontar, amb 
dificultats també, projectes. Per exemple, nosaltres fem un Festival de 
Pallassos i la Generalitat ens ha tramès una carta, però una carta no 
són euros, una carta és simplement que el senyor Interventor pot 
col·locar a la partida que hi ha un ingrés previst, però resulta que el 
pallasso que està actuant d’això no entén, o li pagues o no actua, i qui 
paga és l’Ajuntament. La resta són cortines de fum, i és una llàstima 
perquè entre tots necessitem tirar endavant, això és el que fa el 
pressupost i ho intenta – diríem-  d’una forma molt rigorosa, sobretot per 
no equivocar-nos. Hi ha una cosa que deia l’Arnau que té raó, no sabem 
què farà en el mon local per part de les actuacions que té previstes el 
Govern central, no ho sabem.  
 
Aquí sí que hi ha una coincidència amb els seus companys de partit, 
que tots estem d’acord que amb això que planteja el Govern és una 
barbaritat i, miri, tenim sort, per ara es va frenant, encara que no sabem 
quant de temps durarà això, però aquesta espasa que tenim sobre 
nosaltres és un perill. I això serà complicat si passa, no per a nosaltres 
sols, sinó per tots els Ajuntaments, i per tant l’important crec que, és que 
al final, quan arribi el 31 de desembre d’aquest any, veurem quantes 
coses haurem pogut fer, quantes activitats, amb quanta gent hem pogut 
col·laborar, quantes empreses han cobrat, a quanta gent hem pogut 
ajudar, quantes beques menjador que haurien d’ajudar altres i que no 
ho fan, ho suplim nosaltres, tot això és en el que al final es tradueix el 
pressupost. 
 
I en el tema de la pressió fiscal, la nostra pressió fiscal és moderada, 
perquè ha de ser així, ja que la vida funciona aportant o deixant de fer 
coses. Ara, davant altres pressions fiscals que hem parlat abans, la 
nostra no és que sigui moderada, la nostra és que queda totalment 
borrosa, perquè altres sí que es veuen, i a més, aquestes si que piquen a 
les butxaques de tota la gent i no sap identificar ni discriminar si tens 
més recursos o menys. 
 
Jo agraeixo el suport d’Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i 
Alternativa, perquè -ja ho vaig dir l’any anterior i ho repeteixo- és difícil 
des de l’oposició, quan no tens responsabilitats de govern, assumir i 
compartir, amb discrepància, un projecte de pressupost, perquè el 
projecte de pressupost és normal, obeeix a les línies estratègiques que 
marca el Govern, i, per tant, jo poso de rellevància aquest suport i li 
dono més importància aquest any que l’any passat, perquè això vol dir 
que entre tots hem fet un espai de confiança, de credibilitat i de creure 
això que abans comentava, d’ideologia, i cadascun està on està, hi ha 
qui tria un espai conservador, que està bé, democràtic, una societat que 
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expressa la seva opinió mitjançant les urnes, i hi ha un  altre espai que, 
amb discrepàncies, troba complicitats i acords. 
 
Però al final, estic convençut que si nosaltres no sabéssim o poguéssim 
tirar endavant aquest pressupost, vostès no estarien contents, perquè a 
les hores el fracàs no seria del Govern, el fracàs seria de la ciutat, i com 
això jo ho sé, independentment de les paraules que ens hem creuat 
avui, aquesta tarda, normal en un debat de pressupostos que és 
probablement el més important, jo també tinc que valorar-los i agrair-los, 
no el dia d’avui, sinó els 360 dies pel seu comportament, el seu 
compromís amb la ciutat, i espero -com he dit abans- que dediquin un 
minut més a ajudar, no al Govern socialista de Cornellà, sinó a la 
ciutadania de Cornellà. Estaria bé i seria molt entranyable, molt 
constructiu i molt millor que algunes de les expressions que aquesta nit 
he sentit aquí. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
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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7. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 
2013. 

Aprovar inicialment 
Pressupost General 2013. 

DICTAMEN 
 
“L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial 
Decret 500/1990 ha format el Projecte de Pressupost General de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2013, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Interior, per la 
qual cosa el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 
112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 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, del Pressupost General per a 
l’exercici de 2013, integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament, de 
l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de 
Llobregat i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa 
Municipal amb capital íntegrament municipal; Societat Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, Societat Anònima 
(PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de consolidació 
per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ     
        

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 
1  DESPESES PERSONAL   24.452.392,00 186.001,00 3.610.300,00 0,00 28.248.693,00 
2  BENS I SERVEIS  27.493.471,00 27.250,00 15.955.100,00 -172.500,00 43.303.321,00 
3  DESPESES FINANC.  216.452,00 0,00 2.300.000,00 0,00 2.516.452,00 
4  TRANSF.CORRENTS  9.088.988,00 0,00 0,00 -1.577.457,00 7.511.631,00 
  OPERACIONS CORRENTS   61.251.303,00 213.251,00 21.865.400,00 -1.749.957,00 81.579.997,00 
6  INVERSIONS REALS  1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 
7  TRANSF.CAPITAL  874.980,00 0,00 0,00 -874.980,00 0,00 
8  ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9  PASSIUS FINANCERS  1.534.364,00 0,00 115.000,00 0,00 1.649.364,00 
  OPERACIONS DE CAPITAL   3.549.344,00 0,00 115.000,00 -874.980,00 2.789.364,00 
  TOTAL DESPESES   64.800.647,00 213.251,00 21.980.400,00 -2.624.937,00 84.369.361,00 

 
 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 

I.M.RADIO-
DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  IMPOSTOS DIRECTES   35.467.189,00 0,00 0,00 -172.500,00 35.294.689,00 
2  IMPOSTOS INDIRECTES  1.004.775,00 0,00 0,00 0,00 1.004.775,00 
3  TAXES I ALTRES ING.  8.928.707,00 53.294,00 20.854.900,00 -906.980,00 28.929.921,00 
4  TRANSF.CORRENTS  16.590.518,00 159.457,00 1.573.000,00 -1.545.457,00 16.777.518,00 
5  ING.PATRIMONIALS  1.034.478,00 500,00 0,00 0,00 1.034.978,00 
  OPERACIONS CORRENTS   63.025.667,00 213.251,00 22.427.900,00 -2.624.937,00 83.041.881,00 
6  ALIENACIÓ INVERSIONS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7  TRANSF.CAPITAL  1.774.980,00 0,00 0,00 0,00 1.774.980,00 
8  ACTIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9  PASSIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  OPERACIONS DE CAPITAL   1.774.980,00 0,00 0,00 0,00 1.774.980,00 
  TOTAL INGRESSOS   64.800.647,00 213.251,00 22.427.900,00 -2.624.937,00 84.816.861,00 
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Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a 
l’exercici 2013. 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat 
establerta a 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 aprovat definitivament, si durant 
el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions.” 
 
 
 
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 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.   
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT 

Aprovar inicialment de la 
Modificació Reglament  
Del Registre de sol·licitants 
D’habitatges protecció oficial 

8. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del 
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de 
Cornellà de Llobregat, consistent en la introducció d’un nou 
capítol, “Capítol V.- Fons d’Habitatge de Lloguer Social” (arts. 37 
al 43). 
 
DICTAMEN 
 
“El Registre únic de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial és 
un inventari públic, informatitzat, on s’inscriuen totes les persones 
que complint els requisits generals per a accedir a un habitatge de 
protecció oficial a Cornellà de Llobregat demanin d’inscriure’s. La seva 
implantació neix amb l’article 92 i següents de la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge i es desenvolupa mitjançant el 
Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i 
procediments d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial. 
 
El “Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de 
Cornellà de Llobregat” va ser creat, després de l’aprovació del seu 
Reglament, per acord del Ple de 25 de febrer de 2010, encarregant-ne 
la seva gestió i l’ús de l’aplicació informàtica propietat de l’Empresa 
Pública Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA), a l’Empresa 
Municipal de Desenvolupament Urbà de Cornellà, S.A. (EMDUCSA), 
actualment, denominada Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà (PROCORNELLÀ). 
 
En data 12 d’abril de 2012, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
l’Ajuntament de Cornellà i l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà (PROCORNELLÀ) van subscriure un 
Conveni per “l’establiment del marc de concertació dels processos 
d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de promocions 
desenvolupades per la Generalitat en l’àmbit del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial del municipi de Cornellà 
de Llobregat”, que fou aprovat per acord de la Junta de Govern Local 
de 23 de març de 2012, amb l’objectiu de crear un Fons d’Habitatge de 
lloguer social i procedir a la seva adjudicació a través del Registre 
municipal de sol·licitants. 
 
L’article 3.1 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat preveu com a excepció 
al mecanisme habitual d’inscripció i adjudicació previst al Reglament, 
les situacions d’emergència social així considerades des dels àmbits 
d'assistència i d’acció social de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
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i la Disposició Addicional Segona regula el mecanisme de modificació 
del Reglament per la creació d’aquest Fons: “en relació amb l’article 3, 
crear un Fons d’habitatge de lloguer social destinat a cobrir situacions 
socials greus i situacions d’emergències socials a través de l’ 
introducció d’un nou capítol en el present Reglament”.  
 
A tal efecte, en data 8 d’octubre de 2012 l’empresa municipal presenta 
una proposta de modificació del Reglament a fi d’introduir un nou 
capítol: Capítol V.- FONS D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL, (amb 
creació dels articles 37 al 43, ambdós inclosos), que regulen la creació 
d’aquest fons, defineixen les situacions d’emergència social i el règim 
de tramitació de les sol·licituds i adjudicacions mitjançant la creació 
d’una Mesa d’adjudicació i posterior resolució per part del Regidor que 
tingui atribuïdes les delegacions de l’Alcalde en matèria de serveis 
socials d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe favorable, emès en data 10 d’octubre de 2012, de 
l’Assessora Jurídica i de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge. 
 
Vist l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la Circular 
2/2008 de la Secretària General d’aquest Ajuntament, i la Disposició 
Addicional Segona, Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Cornellà de Llobregat. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa d’Acció Territorial i 
Habitatge, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre 
de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Cornellà de 
Llobregat consistent en la introducció d’un nou capítol, Capítol V.- 
FONS D’HABITATGE DE LLOGUER SOCIAL (articles 37 al 43), que 
s’incorpora com a annex a aquest acord. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentada modificació del Reglament 
a informació pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de 
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel 
període de trenta dies, en un dels diaris de més difusió a la província, 
així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, per tal que les persones que es considerin interessades 
puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que 
estimin convenients.  
 
Tercer.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions 
a la modificació del Reglament, aquesta s’entendrà definitivament 
aprovada. 
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Quart.- Aprovada definitivament la modificació del Reglament del 
Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Cornellà 
de Llobregat, es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província anunciant la seva aprovació i el seu text íntegre, 
entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a partir d’aquesta 
publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d’anuncis de la Corporació, com al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí d’Informació 
Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el que s’hagi publicat l’edicte 
anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta modificació del Reglament del Registre 
de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Cornellà de 
Llobregat, s’incorporarà el text íntegre del Nou Reglament en la 
Intranet Municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament, pel seu 
coneixement i consulta pels diferents Departaments municipals i per 
tota la ciutadania. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’art. 65.3 ROAS, dins 
del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat Sociedad 
Anònima (PROCORNELLÀ), a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a 
l’Empresa Pública Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA) i al 
Departament d’Acció Social de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat 
 
La Generalitat ens ha passat deu habitatges i per poder nosaltres des 
de l’Ajuntament adjudicar-los, hem de fer una modificació del Registre 
de sol·licitants d’Habitatge que és el de crear un capítol nou que seria 
“L’habitatge de lloguer social”. Sense aquesta figura nova al Registre 
seria impossible poder fer l’adjudicació d’aquests habitatges lliures. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
9. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2.2, 2.3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, de l’annex 1, i l’annex 2 de l’actual Ordenança 
Reguladora del procediment d’autorització municipal d’obres 
menors, així com els annexos 3, 4, 5 i 6, de nova creació. 

Aprovar inicialment la 
Modificació de l’Ordenança 
Reguladora procediment 
Autorització obres menors. 

DICTAMEN 
 
“Vist que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, norma en la que es contenen les determinacions de 
caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, (actualment refosa 
mitjançant Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), va donar 
contingut precís al dret a l’autonomia que l’article 137 de la 
Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l’àmbit de les nostres 
competències, al reconèixer als Municipis, entre altres entitats locals 
de caràcter territorial, la potestat reglamentària específica, dintre de la 
qual es constitueix l’aprovació, i conseqüent revisió i derogació de les 
ordenances municipals. 
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Vist que en el cas concret de les autoritzacions d’obres menors 
d’aquest municipi, l’Ordenança Reguladora del procediment 
d’autorització municipal d’obres menors actualment vigent, va ser 
objecte d’aprovació mitjançant acord del ple de data 28 d’octubre de 
1999 i publicada al BOP en data 29 de gener de 2000. 
 
Atès que els darrers canvis normatius en l’àmbit urbanístic i de la 
construcció, especialment des de l’entrada en vigor de la Llei 
d’Ordenació de l’Edificació, Codi Tècnic d’Edificació i normativa 
derivada i les successives modificacions de la Llei del Sòl i la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, fan necessari revisar l’actual text de 
l’Ordenança reguladora del procediment d’autorització municipal 
d’obres menors de Cornellà de Llobregat, així com la redacció i 
aprovació d’un nou text legal que contempli entre d’altres, les mesures 
adoptades pel govern de l’Estat i de la Generalitat, seguint les 
directrius europees, per a la liberalització del comerç i el sector 
immobiliari, mitjançant l’agilització de determinats tràmits 
administratius i l’ampliació dels supòsits i implantació en alguns 
casos del règim de comunicació prèvia i de declaracions responsables 
contemplats a la legislació de règim local. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic de data 25 de setembre de 2012, emès 
per l’Assessora Jurídica i per la Directora d’Acció Territorial i 
Habitatge, on s’especifica que la modificació que es proposa abasta els 
articles 2.2, 2.3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, annex 1 i annex 2 de l’actual 
l’Ordenança Reguladora del procediment d’autorització municipal 
d’obres menors, i en la incorporació dels nous annexes 3, 4, 5 i 6, que 
quedaran del següent tenor literal: 
 
“Article 2n. Àmbit d’aplicació: La present ordenança regula els 
requisits i execució de les obres menors i és específica per als actes 
d’execució d’obres recollits a l’article 29 de l’Ordenança Metropolitana 
d’Edificació, si bé en tot allò que no estigui contemplat en aquesta, ni 
en les precitades normes, seran d’aplicació supletòria les condicions 
generals de llicències urbanístiques del municipi. 
 
Concretament serà d’aplicació a les següents obres: 
 
1.- Actes determinats per l’article 11.2 de les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació. 
 
 Treballs de neteja, desbrossament i jardineria en l’interior d’un 

solar, sempre que no suposin la destrucció interior de l’edifici. 
 Les obres interiors que no suposin canvis en les obertures, parets, 

pilars i sostres ni en la distribució interior de l’edifici 
 Les obres d’urbanització, construcció o enderroc d’un edifici quan 

s’executin en virtut d’ordre municipal i sota la direcció dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament. 
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En els presents supòsits, que s’exceptuen de prèvia llicència o 
autorització municipal, el propietari, empresari de les obres o tècnic 
director de les mateixes, abans d’iniciar els treballs o les obres, haurà 
de posar-ho en coneixement de l’Ajuntament i, en el seu cas, obtenir 
l’assenyalament d’alineacions i rasants en el cas que fos necessari. 
 
2.- Obres sotmeses a comunicació prèvia 
 
 Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos. 
 Col·locació de tendals en les plantes baixes de façana a la via 

pública. 
 Establiment de barreres i tanques de precaució d’obres. (D) 
 Construcció de ponts, bastides i similars. (D) 
 Execució de cales, pous i sondeigs d’exploració quan encara no 

s’hagués atorgat llicència d’obres. (D) 
 Estintolament de façanes. (D) 
 Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra. 
 Execució d’obres interiors en locals no destinats a habitatge que no 

modifiquin la seva estructura i millorin les condicions d’higiene i 
estètica. (D) 

 Reparació de coberts i terrats. (D) 
 Pintura, estucat i reparació de façanes d’edificis no inclosos en el 

Catàleg d’interès històric-artístic. (D) 
 Envans pluvials. (D) 
 Col·locació de portes i persianes en obertures. 
 Col·locació de reixes. 
 Construcció, reparació o substitució de material d’instal·lacions, 

desguassos i claveguerons, llevat les canalitzacions de companyies 
de serveis. 

 Construcció de pous i fosses sèptiques. (D) 
 Modificació de balcons, lleixes o elements sortints. (D) 
 Execució o modificació d’obertures que no afectin a elements 

estructurals. (D) 
 Construcció i modificació d’aparadors. 
 Col·locació d’elements mecànics de les instal·lacions en terrasses i 

terrats en edificis, que no estiguin emparats per llicència d’obres 
majors. (D) 

 Reposició d’elements alerats per accident o deteriorament de 
façanes. (D) 

 Establiment de barreres i tanques definitives de solars o patis. 
 Construcció o enderroc de cobertes provisionals d’una planta i de 

menys de cinquanta metres quadrats (50m2) de superfície total. (D) 
 Treballs d’anivellament en l’entorn de l’edifici construït, sempre i 

quan amb aquestes no es produeixin variacions en més d’un metre 
cinquanta centímetres (1,50 m) sobre el nivell natural del terreny i 
menys de dos metres vint centímetres (2,20 m) per sota del mateix, 
en algun punt. (D) 
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 Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a 
l’edificació de la parcel·la. 

 Actuacions ordenades a l’empara dels deures d’ús i conservació que 
no requereixin de la presentació de projecte tècnic. 

 Obres de reforma d'interior de locals comercials que compleixin 
totes les disposicions següents: 1.- que la superfície útil d’exposició 
i venda al públic dels quals, no sigui superior a 300 m2, 2.- que 
vinguin referides a les activitats comercials minoristes i a la 
prestació de serveis previstos en l’annex 5 de l’Ordenança, 3.- que 
es tracti d’obres que no requereixin de la presentació de projecte 
tècnic segons l’article 2 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 Primera utilització i ocupació d’edificis i construccions. 
 
 
3.- Obres sotmeses a l’atorgament de llicència municipal d’obres 
menors. 
 
 Construcció o reparació de guals a les voreres, així com la seva 

supressió. 
 Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no 

emparada en la llicència d’obres majors. 
 Col·locació de pals. 
 Construcció, reparació o substitució de canalitzacions realitzades 

per les companyies de serveis. 
 Construcció de barraques i quioscos per a la exposició i venda. (P) i 

(D) 
 Instal·lació de marquesines per comerços. (P) i (D) 
 Recalçat d’edificis per construir d’altres que disposin de llicència. (P) 

i (D) 
 Col·locació d’anuncis (cartelleres publicitàries), llevat dels situats 

damunt la coberta dels edificis, subjectes a llicències d’obres 
majors. 

 Col·locació de grua-torre, ascensors, rodes i sínies o altres aparells 
elevadors per la construcció. (P) i (D) 

 Realització de treballs de anivellació que no alterin en més de un 
metre les acotacions naturals del terreny en algun punt ni tinguin 
rellevància o transcendència a efectes d’amidament de les altures 
reguladores de l’edifici. (P) i (D) 

 Canvi o reparació d’elements estructurals. (P) i (D) 
 Execució o modificació d’obertures que afecten a elements 

estructurals, sense perjudici d’acompanyar, a més a més, els 
documents exigits per les Ordenances Metropolitanes. (P) i (D) 

 Formació de lavabos en locals comercials i magatzems. 
 Cambres frigorífiques. (P) i (D) 
 Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans, de 

superfície no més grans de 50 m2. i l’altura total dels quals no 
excedeixi de 5m. (P) i (D) 

 Enderroc d’edificis no inclosos en Catàlegs d’interès històric-artístic. 
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 Obres de reforma d'interior de locals comercials per actuacions 
incloses en algun dels supòsits següents: 1.- que la superfície útil 
d’exposició i venda al públic dels quals, sigui superior a 300 m2, 2.- 
que no vinguin referides a les activitats comercials minoristes i a la 
prestació de serveis previstos en l’annex 5 de l’Ordenança, 3.- quan 
requereixin de la presentació de projecte tècnic segons l’article 2 de 
la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 

 Actuacions ordenades a l’empara dels deures d’ús i conservació o 
per a la reposició de la legalitat urbanística quan requereix la 
presentació de projecte tècnic. 

 
 
Article 4r. Presentació de sol·licituds 
 
La comunicació prèvia i la sol·licitud de llicència d’obres menors, que 
hauran de contenir les dades establertes per a les sol·licituds per 
l’article 70.1 i 71 Bis de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es 
presentarà en el Registre General de l’Ajuntament o bé en qualsevol 
altra de les formes previstes per l’article 38.4 de l’esmentat text 
normatiu. 
 
En aquest segon supòsit el còmput dels terminis es realitzarà des de la 
data en que la sol·licitud tingui entrada en el Registre General de 
l’Ajuntament. 
 
Les sol·licituds hauran de contenir la descripció escrita i/o gràfica de 
les obres amb indicació de la seva extensió.  
 
 
Article 6è. Efectes de les comunicacions prèvies o declaracions 
responsables presentades.  
 
La presentació de la declaració responsable o de la comunicació 
prèvia, contenint els requisits i la documentació exigida legalment i en 
el model normalitzat que correspongui dels annexes 3 o 6 d’aquesta 
Ordenança, habilita l’interessat, a partir d’aquell moment, per al 
reconeixement del dret o l’exercici material de l’obra, servei o activitat 
pretesa, llevat que el seu atorgament portés com a conseqüència que 
es transfereixi al peticionari o a tercers facultats relatives al domini 
públic o al servei públic, o bé l’adquisició de facultats en contra de les 
prescripcions contingudes a la normativa urbanística que resulti 
d’aplicació. 
 
Quan, de conformitat amb l’article 4.4 del Reial Decret Llei 19/2012 
s’hagin de dur a terme diverses actuacions relacionades amb la 
mateixa activitat o en el mateix local en que aquesta es desenvolupi, 
les declaracions responsables, o las comunicacions prèvies, es 
tramitaran conjuntament. A aquests efectes, l’interessat haurà de 
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presentar, simultàniament, tantes comunicacions i projectes com 
actuacions pretengui comunicar, indicant que es tracta d’actuacions 
vinculades. 
 
 
Article 7è. Mecanisme de control posterior a la presentació de la 
comunicació prèvia o declaració responsable.  
 
La presentació de la declaració responsable, o de la comunicació 
prèvia, no prejutjarà en cap manera la situació i efectiu compliment de 
les condicions de l’establiment a la normativa aplicable, ni limitarà 
l’exercici de les potestats administratives de comprovació, inspecció, 
sanció i control en general per part de l’administració. 
 
A aquests efectes, en qualsevol moment posterior a la presentació, 
l’expedient serà sotmès al control administratiu de la documentació 
presentada i control tècnic del projecte o actuació comunicada per tal 
de comprovar l’adequació de l’obra projectada a l’ordenament 
urbanístic vigent.  
 
Durant aquest procediment de control, l’Ajuntament podrà requerir al 
presentador de la comunicació o declaració o, en el seu cas, al titular 
del dret, obres o activitat comunicada, als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada o,  
 
b) Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aplicació, 
impedint, si s’escau, l’execució de les obres o els usos que 
corresponguin fins que l’interessat comuniqui la adequació del 
projecte a la normativa o, en el seu cas, obtingui la preceptiva 
autorització. 
 
La manca de compliment del requeriment de deficiències en els 
terminis que se l’imposin habilitarà a aquesta administració a incoar 
contra els presumptes responsables el procediment o procediments de 
protecció de la legalitat i disciplina urbanística que corresponguin. 
 
 
Article 8è. Procediment i termini en matèria d’atorgament de Llicències 
d’Obres Menors. 
 
1.- Presentada la sol·licitud, l’Ajuntament comunicarà al peticionari, 
als efectes previstos a l’article 42.4 de la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el 
termini de resolució del procediment i els efectes del silenci 
administratiu. 
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2.- La resolució sobre l’atorgament o la denegació de la llicència 
d’obres menors, es dictarà i notificarà a l’interessat en el termini 
màxim de 21 dies, a comptar de la sol·licitud de la llicència. 
 
3.- No obstant allò previst a l’apartat anterior, quan es tracti d’obres 
per a usos o activitats determinades, que requereixin alguna altra 
autorització municipal, expressa o tàcita, per restar sotmesa, en 
aquest últim supòsit, al règim de comunicació prèvia, el còmput del 
termini per a resoldre sobre la llicència d’obres s’iniciarà a comptar del 
dia en què s’atorgui la primera, de forma expressa o en virtut de 
silenci administratiu, o partir del dia en què s’hagi formalitzat aquella 
comunicació. 
 
4.- Durant el termini esmentat a l’apartat segon, l’Ajuntament podrà 
requerir, si escau, al titular de les obres als efectes següents: 
 
a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació 
presentada o,  
 
b) Perquè adapti el projecte a la normativa que resulti d’aplicació, 
impedint l’execució de les obres fins que hagi obtingut la preceptiva 
llicència. 
 
En ambdós supòsits, la notificació del requeriment a l’interessat 
suspèn el còmput del termini assenyalat a l’apartat 2. 
 
Un cop transcorregut el termini establert a l’apartat segon, si no ha 
recaigut resolució expressa sobre la sol·licitud, la llicència urbanística 
corresponent s’entendrà denegada per silenci administratiu de 
conformitat amb el redactat del Reial Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol; 
també s’entendran sempre denegades per silenci administratiu negatiu 
qualsevol actuació que portés com a conseqüència  que es 
transfereixin al peticionari o a tercers facultats relatives al domini 
públic o al servei públic, o suposés  l’adquisició de facultats en contra 
de les prescripcions contingudes a la normativa urbanística que resulti 
d’aplicació. 
 
 
Article 10è. Devolució de dipòsits 
 
Finalitzades les obres projectades, el sol·licitant de la llicència o la 
comunicació prèvia ho comunicarà a l’Ajuntament i podrà sol·licitar la 
devolució del dipòsit constituït. A tal efecte aportarà, cost definitiu de 
les obres executades, plànols del clavegueram i dels fonaments, 
indicant la fatiga del terreny i fotografies de la façana. 
 
El servei tècnic municipal efectuarà la corresponent inspecció i 
informarà sobre la procedència de la devolució. 
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Si l’informe tècnic municipal fos favorable, aquest es remetrà amb el 
vistiplau del Regidor delegat amb competències en matèria urbanística 
al Departament Municipal de Tresoreria per tal que s’efectuïn els 
tràmits de devolució sense necessitat de cap resolució ulterior. 
 
 
Article 11è. Condicions generals  
 
En tot allò no previst a la present Ordenança regirà, quant als 
requisits i execució de les obres, les condicions següents: 
 
 Per poder iniciar els treballs que signifiquen ocupació de la via 

pública, ho hauran de posar en coneixement de la guàrdia urbana 
(c/Rubió i Ors, 65), amb 48 hores d’antelació, com a mínim. La 
guàrdia urbana expedirà l’assabentat, que haurà d’estar present a 
peu d’obra. 

 Totes les modificacions que es produeixen en el desenvolupament 
de les obres no compreses en la llicència o en la documentació que 
va servir de base a la comunicació prèvia, seran objecte de nova 
llicència o comunicació prèvia. 

 L’atorgament de la llicència o autorització tàcita no eximeix de 
responsabilitat al peticionari, que no podrà, en base a la mateixa, 
afectar les xarxes de serveis elèctriques, telefòniques, d’aigua, 
clavegueram, pavimentació, ni tampoc interrompre el trànsit com a 
conseqüència de l’execució de les obres, ni causar perjudicis a 
terceres persones. 

 El peticionari haurà d’obtenir, prèviament a l’inici de les obres, en 
els casos de zona d’influència de ferrocarrils, carreteres, canals de 
captació d’aigua, xarxes elèctriques, telefòniques, aigua i gas, 
l’autorització de l’organisme corresponent. 

 La llicència o autorització tàcita caducarà als sis mesos, comptats 
des del dia següent al de la notificació del seu atorgament, llevat 
que la pròpia llicència estableixi un termini diferent. La caducitat de 
la llicència caldrà ser declarada per l’òrgan competent. 

 L’Ajuntament podrà realitzar, conforme a l’establert a la legislació 
vigent, mitjançant el seu personal tècnic, inspeccions per 
comprovar l’estat de les instal·lacions i la realització de les obres 
conforme a les condicions establertes en la llicència o autorització 
tàcita. 

 La llicència o autorització tàcita s’atorgarà sense perjudici de 
tercers, llevat del dret de propietat, i sota l’exclusiva responsabilitat 
de la persona a qui es concedeix. 

 
 
Article 12è. Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst a la present ordenança regirà, quant als requisits 
i execució de les obres, les disposicions que resultin d’aplicació de la 
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normativa urbanística vigent així de com les condicions generals de les 
llicències urbanístiques aprovades en el municipi i, en particular, les 
següents: 
 
 
 Normes urbanístiques i Ordenances Metropolitanes d’edificació del 

Pla General Metropolità de Barcelona. 
 Ordenances municipals de via pública. 
 Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions 

complementaris. 
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
 Codi Tècnic de l’Edificació. 
 Altre legislació aplicable.” 
 
 
Vist el que disposen els articles 22.2 d), 25.2 d), i 49 en relació al 70.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb l’article 52.d) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i amb els articles 58 i següents del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per 
Decret núm. 179/95, de 13 de juny, i la resta de legislació aplicable,  
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 2.2, 2.3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, de l’annex 1 i l’annex 2 de l’actual l’Ordenança 
Reguladora del procediment d’autorització municipal d’obres menors, 
així com els annexes 3, 4, 5 i 6 de nova creació. 
 
Com a conseqüència d’això, una vegada guanyi vigència aquesta 
modificació, el text de l’Ordenança municipal serà el que s’adjunta al 
present acord, formant part integrant del mateix, en el que consten 
incorporades totes les modificacions que ha sofert l’Ordenança des de 
la seva aprovació originària, inclosa aquesta. 
 
Tan aviat entre en vigor aquesta modificació, incloure el text íntegre 
vigent d’aquesta Ordenança municipal en l’Intranet municipal i en la 
pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels 
diferents Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
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Segon.- Deixar sense efecte el text de l’Ordenança Reguladora del 
procediment d’autorització municipal d’obres menors actualment 
vigent, i que va ser aprovada en sessió plenària de 28 d’octubre de 
1999, a partir de l’entrada en vigor del nou text modificat. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord mitjançant la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de major difusió a la 
ciutat, al taulell d’anuncis de la Corporació, i a la web municipal, per 
període de trenta dies hàbils, per tal que es puguin formular 
al·legacions i/o suggeriments. 
 
Quart.- Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions 
al text de l’Ordenança municipal i/o als annexos que s’adjunten al 
present acord, aquests s’entendran definitivament aprovats.” 
 
 
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 
 
Ha canviat la Llei i el que fem és canviar vuit punts d’aquesta 
Ordenança per ajustar-la a ella. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Fer referència a que aquest tipus de canvi de Llei prové d’una 
modificació de les Lleis Òmnibus, que l’únic que pretén és intentar 
facilitar els tràmits administratius, intentar afavorir la reactivació 
econòmica del conjunt del país, i té especial incidència en aquesta 
ciutat. Només afegir que no sabem si serà bo, si serà positiu o si serà 
negatiu, però sí és important que ho provem i veure si és una nova 
mesura per intentar sortir endavant, agraint el suport a l’Equip de 
govern. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
10. Aprovar provisionalment el Pla de Millora urbana de la 
regulació volumètrica de la zona 18t-5, a la cruïlla de la carretera 
d’Esplugues i el carrer Sabina Mitjavila. 

Aprovar provisionalment 
Pla de millora urbana 
Zona 18t-5. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient del Pla de millora urbana de la regulació volumètrica 
de la zona 18t-5, a la cruïlla de la carretera d’Esplugues i el carrer 
Sabina Mitjavila, de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte 
Ricard Casademont Altimira, en qualitat de Gerent de planificació i 
gestió urbanística de l’Empresa Municipal Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., PROCORNELLÀ, S.A. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2012, 
en virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació de Pla 
especial de millora urbana, i s’acordà la seva publicació la qual es va 
dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 24 de juliol de 2012, en el diari “El 
Periódico de Catalunya” del dia 11 de juliol de 2012, a la Web 
municipal entre els dies 10 de juliol de 2011 al 10 de setembre de 
2012 i al Tauler d’Anuncis de la corporació entre els dies 11 de juliol 
de 2012 al 12 de setembre de 2012, per un termini d’un mes, així com 
les notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense 
que en aquell tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat al·legacions 
ni formulat suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
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Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge amb el vist i plau de la Directora de l’àrea de 
data 24 de setembre de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles, 76 en relació a la formulació de 
figures de planejament urbanístic, l’article 80 en relació a l’aprovació 
definitiva per part de la comissió territorial d’urbanisme competent, 
l’article 85 en relació a la seva tramitació i l’article 96 en relació a la 
modificació de les figures de planejament urbanístic, totes del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya; l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i l’article 
32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en relació a l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, competent per a la seva aprovació. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) del  Decret Legislatiu 2/2003,  de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de la 
regulació volumètrica de la zona 18t-5, a la cruïlla de la carretera 
d’Esplugues i el carrer Sabina Mitjavila, de Cornellà de Llobregat, 
redactat per l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, en qualitat de 
Gerent de planificació i gestió urbanística de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., 
PROMOCORNELLÀ, S.A. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Sr. Enrique Navarro Pagan, a la 
societat Navadisc, SL, al senyor Ricard Casademont i Altimira i a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, 
transmetent-li l’esmentat pla de millora urbana per a la seva aprovació 
definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat 
 
Allà es va construir un edifici i el que és l’Allen Rok, que també està 
dintre d’aquest Pla, el que ells van demanar, -perquè la llei ho permetia- 
és fer una regulació volumètrica que els permeti fer planta baixa i dos, 
quan canviï l’activitat que té ara, per una activitat d’oficines. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
11. Aprovar provisionalment l’expedient de Modificació i 
transcripció a escala 1.1000. del PGM-76, als barris Almeda, 
Famades, Solanes i Est. 

Aprovar provisionalment 
Modificació PGM-76. 

DICTAMEN 
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“Vist l’expedient de Modificació i transcripció a escala 1.1000 del PGM-
76 als barris Almeda, Famades, Solanes i Est, al municipi de Cornellà 
de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 d’abril de 
2012, mitjançant el qual s’aprovà inicialment el projecte de Modificació 
abans esmentat i se sotmetia a informació pública, la qual cosa es va 
dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província en data 16 de maig de 2012, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del 9 de maig de 2012, en el Tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament entre el 7 de maig de 2012 i el 7 de juny de 2012 i a la 
web municipal entre el 8 de maig de 2012 i el 8 de juny de 2012; així 
com la notificació efectuada als Ajuntaments del Prat de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i 
Esplugues de Llobregat i als interessats a l’expedient, personalment o 
per edictes. 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública que va transcórrer entre 
el 7 de maig de 2012 i el 2 de setembre de 2012, s’han presentat les 
següents al·legacions o suggeriments segons resulta de l’informe emès 
per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: 
 

Núm. 
d’ordre 

Núm. Registre Data Nom 

1 16577 11/06/2012 Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat 
2 17123 14/06/2012 Manuel Hernández Vargas 
3 17124 14/06/2012 Núria Huete Lasfuentes 
4 17125 14/06/2012 Juan Simón Perez 
5 17126 14/06/2012 Cristina Simón 
6 17127 14/06/2012 Mª Carmen Redon Fabregó 
7 18725 26/06/2012 Mª Eva Castro Parrilla 
8 18726 26/06/2012 Juan Manuel Escobar Morte 
9 18727 26/06/2012 Isabel Morte Esteve 
10 18728 26/06/2012 Pascual Romero Carmona 
11 18729 26/06/2012 Juan Escobar Lara 
12 18730 26/06/2012 Rafael Montes Cruz 
13 18733 26/06/2012 Ximena Márquez Blanco 
14 18734 26/06/2012 Puri Martin Mediavilla 
15 18737 26/06/2012 Esther Licero Jimenez 
16 18738 26/06/2012 Josefa Ruiz Gómez 
17 18739 26/06/2012 Sergio Fernandez Garcia 
18 18740 26/06/2012 Filo Fernandez Lopez 
19 18742 26/06/2012 Juan Aguedo Reina 
20 18743 26/06/2012 Manuel Ruiz Caballero 
21 18744 26/06/2012 Sonia Castillo Rodenas 
22 18745 26/06/2012 Ana Martí Sanz 
23 18746 26/06/2012 Luisa Samper Arroyo 
24 18747 26/06/2012 Jose Manuel Aula Lara 
25 18748 26/06/2012 Nicolas Garcia Carranza 
26 18749 26/06/2012 Alejandro Lara Sanabria 
27 18751 26/06/2012 Anastasio Corredor Tarancón 
28 18752 26/06/2012 Emilio Biel Ramajo 
29 18753 26/06/2012 Rafael Guindo Garcia 
30 19741 06/06/2012 Almudena Garcia Cebrián (FOCIO, SL) 
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També ha tingut entrada en data 20 de juny de 2012 (RGE 17967) 
informe favorable de l’empresa pública FGC Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya que n’ha fet una sèrie d’observacions 
tècniques. 
 
Vist, pel que fa a les al·legacions presentades, que dels 30 escrits 
presentats, un conjunt de 28 escrits es correspon a una al·legació 
comuna presentada pels residents en el barri que limita amb el 
Polígon Famades de Cornellà, per la qual cosa es contestarà també de 
manera conjunta. 
 
Totes les al·legacions han estat informades per la Directora d’Acció 
Territorial i Habitatge mitjançant informe de 8 d’octubre de 2012 que, 
per seguretat jurídica, a fi d’evitar interpretacions o transcripcions 
parcials, s’incorpora en annex a aquesta resolució pel seu trasllat 
íntegre als interessats. L’esmentat informe dona resposta a cada un 
dels pediments dels interessats i, amb estimació parcial d’algunes de 
les al·legacions, completa el redactat de l’article 4 de la normativa 
(Àmbits d’implantació d’usos recreatius), en els aspectes següents: a) 
La definició de l’ús recreatiu concrecions següents: a La definició de 
l’ús recreatiu definida en l’annex 1 del Decret 112/2010; b) La 
descripció de les activitats musicals que son admeses dins la zona 
22a1, amb la definició corresponent; c) S’incorpora de forma expressa 
la prohibició de les activitats especials o aquelles que suposin una 
superposició d’horari entre l’activitat recreativa i industrial; d) Es 
prohibeixen les implantacions d’activitats recreatives i de restaurants 
o bars a una distància inferior als 100m d’activitats recreatives, a fi 
d’impossibilitar l’ús implícit d’activitats especials; i e) S’incorpora el 
sistema de mesura sònica per les activitats d’ampliació o substitució: 
la càrrega sònica es mesurarà tant a l’entorn de l’activitat recreativa 
com en el teixit urbà de l’entorn. 
 
Vist el nou document de modificació presentat pel Sr. Ricard 
Casademont i Altimira, Gerent de planificació i gestió urbanística de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A. d’octubre de 2012 i l’informe tècnic favorable al 
respecte, que ha emès la Directora d’Acció Territorial i Habitatge en 
data 9 d’octubre de 2012, i en el qual, entre d’altres, informa: “Com a 
resultat de l’estimació parcial de les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament d’Hospitalet, i els 28 veïns del mateix municipi, s’ha 
modificat l’article 4 de la Normativa (Àmbit d’implantació d’usos 
recreatius), ampliant el seu contingut, amb les concrecions 
enumerades a l’apartat anterior, que modifica, també, el contingut del 
capítol 1.8.3 de la Memòria de l’expedient (Normativa Zona industrial 
clau 22 a1). A més, tot i que no afecta a l’àmbit objecte de l’expedient, 
a l’apartat 1.6.1 de la Memòria (Planejament vigent) es fa referència als 
següents planejaments, aprovats, com antecedents de la regulació de 
l’ús recreatiu en zones industrials de l’àmbit Metropolità: Modificació 
de les NNUU del PGM per a la regulació de l’Ús Recreatiu dels 
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establiments de concurrència Pública, Musicals i Audiovisuals, 
conforme el Catàleg dels Espectacles llei 10/90 i Decret 239/99 de 
Cerdanyola del Vallès aprovada el 24 d’abril de 2007 que, pel que fa a 
la zona industrial, la modificació del PGM amplia els usos recreatius 
(art. 311.1.7e) a totes les zones industrials excepte el PP de l’Àrea 
Tecnològica; i Pla especial per a la regulació de l’ús recreatiu a l’àmbit 
del sector industrial Centre de Viladecans, aprovat 13 de desembre de 
2007, que estableix amb limitacions tècniques l’ús recreatiu 
impossibilitant la superposició d’usos entre l’ús industrial i recreatiu. 
Les modificacions introduïdes a l’expedient, en tràmit, son per un 
costat modificacions no substancials de l’expedient aprovat 
inicialment, i per altre explicatories del planejament vigent, en relació 
a l’expedient en tràmit.” 
 
Vist que, en tractar-se d’una modificació de planejament que afecta als 
usos de l’àmbit, es donen els supòsits d’aplicació de l’article 70 ter.3 
de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 99.1.a), de 
3 d’agost, del Text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2010 d’acord amb el nou redactat establert per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer que l’ha modificat, i que en compliment dels 
mateixos, l’annex 6 de la memòria incorpora la informació de 
titularitat i d’altres drets reals dels darrers cinc anys, a efectes 
d’identificació de les persones interessades. 
 
Vist que també s’incorporen, en annex 1, el resum comprensiu de 
l’article 8 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’estudi 
del teixit industrial (annex 2), l’estudi de mobilitat sostenible (annex 
3), l’avaluació d’impacte acústic (annex 4) i l’estudi ambiental (annex 
5). 
 
Finalment i d’acord amb les exigències de l’article 8.5 del Text refós de 
la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a l’article 73.3 del mateix text legal, la memòria 
(apartat 1.8.4) ha especificat la no necessitat de suspendre les 
llicències de l’àmbit.  
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 10 d’octubre de 2012, obrant a l’expedient. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei d’Urbanisme i l’article 172.14 del Reglament Orgànic Municipal en 
relació al 55.1 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya; en 
quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb el nou redactat 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer que l’ha modificat; i, en relació a les 
competències per a l’adopció d’aquest acord, l’article 52.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
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Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 114.3 en relació a 
l’adopció pel Ple d’acords que requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació. 
 
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 d’Acció Territorial i 
Habitatge, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’informe de les al·legacions i en conseqüència, 
estimar parcialment les al·legacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet i 
un conjunt de 28 veïns de l’entorn, i desestimar íntegrament 
l’al·legació presentada per la societat Focio, SL, en el sentit recollit en 
el document annex, pels motius que allà consten. 
 
Segon.- Aprovar la complementació de l’article 4 de la normativa 
(Àmbits d’implantació d’usos recreatius), en els aspectes següents: a) 
La definició de l’ús recreatiu concrecions següents: a La definició de 
l’ús recreatiu definida en l’annex 1 del Decret 112/2010; b) La 
descripció de les activitats musicals que son admeses dins la zona 
22a1, amb la definició corresponent; c) S’incorpora de forma expressa 
la prohibició de les activitats especials o aquelles que suposin una 
superposició d’horari entre l’activitat recreativa i industrial; d) Es 
prohibeixen les implantacions d’activitats recreatives i de restaurants 
o bars a una distància inferior als 100m d’activitats recreatives, a fi 
d’impossibilitar l’ús implícit d’activitats especials; i e) S’incorpora el 
sistema de mesura sònica per les activitats d’ampliació o substitució: 
la càrrega sònica es mesurarà tant a l’entorn de l’activitat recreativa 
com en el teixit urbà de l’entorn. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment l’expedient de Modificació i 
transcripció a escala 1.1000 del PGM-76 als barris Almeda, Famades, 
Solanes i Est, al municipi de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública 
i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Quart.- L’acord s’haurà de notificar a les persones que han formulat 
al·legacions i/o suggeriments, al Sr. Ricard Casademont i Altimira, i a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, transmetent-li 
l’esmentada modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 
per a la seva aprovació definitiva.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat 
 
Aquesta aprovació provisional el que fa és mirar totes les activitats que 
hi ha al polígon industrial i de passada també regular l’activitat d’oci 
que hi ha en la zona al costat de l’Ajuntament de l’Hospitalet.  
 
A l’aprovació inicial hi havia 400 al·legacions, han passat a 70 i hem 
pactat amb l’Ajuntament de l’Hospitalet la que ells van fer en el seu 
moment, una vegada que el Tribunal de Justícia ens va donar la raó en 
quant al tema de les discoteques. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Mantenim la mateixa posició que ja vam tenir fa alguns Plens, i sobre tot 
destacar que, tot i que hi ha hagut una acceptació en part de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, el que sí que queda pendent és que tenim 
un informe d’impacte acústic que nosaltres pensem -com ja vam explicar 
en el Ple passat- que no s’adequa a la realitat que tenim. Vam explicar 
que era un informe on s’havien fet les mesures durant el mes de gener, 
un mes que desprès de Reis no hi ha públic que vagi a les discoteques. 
Per tant, fer un informe just quan s’acaba el poder adquisitiu dels joves 
que surten a les discoteques a veure quin soroll fan, evidentment ens 
sortiran unes mesures que ens acabaven sortit per sobre dels límits 
permès de la Llei, però en aquest cas no tan superiors com acaben sent. 
Per tant mantenim el vot en contra en aquesta qüestió. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
CIUTADANIA 
 
12. Adherir-se a la Declaració del Consell Escolar Municipal, en 
defensa de l’educació en general, i en especial, la destinada als 
infants i adolescents que estan en període formatiu. 

Adhesió Declaració del 
Consell Escolar Municipal. 

DICTAMEN 
 
“Atès que el Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat, en 
sessió plenària de data 4 d’octubre de 2012, va aprovar una Declaració 
a on es recull la difícil situació que es troba en aquest moment el món 
educatiu, com a conseqüència de les retallades de recursos destinats a 
l’educació. 
 
Atès que el Consell Escolar Municipal mostra el seu desacord amb 
l’actual situació i demana que des de l’Administració competent es 
porti a terme les dotacions econòmiques necessàries per donar als 
infants i joves d’una educació equitativa i de qualitat que millori la 
cohesió social i garanteixi la igualtat d’oportunitats. 
 
Atès que en la Declaració es demana a aquest Ajuntament que aprovi 
una Moció que reculli l’esperit de la mateixa de defensa de l’educació 
en general i en especial la destinada als infants i adolescents que 
estan en períodes formatiu, dins del marc que preveu la Llei 
d’Educació de Catalunya i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
Vist els informes emesos pel Director d’Educació, la Secretaria del 
Consell Escolar Municipal i el del Coordinador administratiu de 
Polítiques de Ciutadania. 
 
Per tot això, la Presidenta – Delegada de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents,  
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ACORDS 
 
Primer.- Recollir l’esperit de la declaració del Consell Escolar 
Municipal de Cornellà de Llobregat, de data 4 d’octubre de 2012, en 
defensa de l’educació en general i en especial la destinada als infants i 
adolescents que estan en períodes formatiu, dins del marc que preveu 
la Llei d’Educació de Catalunya i de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Segon.- Notificar la moció aprovada al Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocío García Pérez, Presidenta Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania. 
 
Es porta a l’aprovació del Ple, una Moció que recull l’esperit de la 
Declaració del Consell Escolar Municipal, celebrat el passat dia 4 
d’octubre. Aquest Consell Escolar, principal òrgan de participació 
d’educació d’aquesta ciutat, on es va presentar aquesta Moció, no hi ha 
haver cap vot en contra, essent aprovada per unanimitat, i en defensa 
de l’educació en la nostra ciutat, en concret, de destinar recursos al 
infants i adolescents que estan en períodes formatius. 
 
Així doncs la comunitat educativa de Cornellà ens demana recolzament 
en la defensa d’aquest Dret fonamental. Ens demana que els i les 
escoltem en les seves reivindicacions. El professorat i les direccions de 
les Escoles i Instituts esperen que atenguem el que reclamen per 
continuar amb la seva important tasca de l’organització dels Centres per 
formar i educar amb qualitat i combatre el fracàs escolar. 
 
I també les famílies de Cornellà ens ho demanen. Les Associacions de 
Pares i Mares necessiten del suport d’aquest Ple per sentir que no estan 
soles en la preocupació de la qualitat de l’educació dels seus fills i les 
seves filles. 
 
Avui el que estem proposant al Ple des de la Comissió Informativa de 
Polítiques de Ciutadania, és que no girem l’esquena a la situació difícil 
en la que es troba el mon educatiu, com a conseqüència de les 
retallades de recursos materials i de personal. És una proposta doncs, 
de la comunitat educativa –insisteixo- de les entitats que formen part 
també d’aquest Consell Escolar Municipal, de les entitats que també 
formen part  de la Comissió de Formació, Educació, Igualtat de l’Acord 
Social contra la crisi 2012-2015, i de totes aquelles entitats que també 
ens ho han fet saber. 
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El Consell Escolar mostra així el seu descord amb l’actual situació i 
demana que des de l’Administració competent es portin a terme les 
dotacions econòmiques necessàries per donar als infants i als joves una 
educació equitativa i de qualitat, que millori la equació social i garanteixi 
la igualtat d’oportunitats. 
 
I el Consell, en la seva declaració, també manifesta que les retallades 
de les plantilles, l’empitjorament de les condicions laborals dels docents 
i l’augment d’alumnes per aula, dificulta donar una educació de qualitat 
a Cornellà. 
 
També es manifesta el desacord amb les retallades de les beques 
menjador que fa la Generalitat, perquè els menjadors escolars, en molts 
casos, garanteixen l’únic àpat equilibrat diari dels infants. 
 
El desacord també amb les retallades i mesures que afecten al material 
escolar, la supressió de programes de gratuïtat de llibres de text, 
l’eliminació de programes de beques i ajuts per la compra de material 
escolar bàsic, a més de l’increment de l’IVA per a llibres i material 
escolar aprovat el mes de juliol pel Govern central, en el que s’ha passat 
–com ja sabeu- del 4 al 21%. 
 
I ara, sortint-me una mica d’aquesta declaració, que avui espero que 
recolzem tots els Grups, faré una breu descripció de la situació a 
Cornellà en aquest curs, i que potser, en aquest Consell no va ser 
possible posar-ho de manifest per que les dades no ens han arribat per 
part de la Generalitat. Hores d’ara tampoc ens han arribat oficialment, i 
hem hagut de trucar centre per centre per tenir les dades que avui 
exposarem. 
 
La reducció de les plantilles a Cornellà ha suposat que hi hagin en 
aquest curs 19,5 docents menys a secundària i 23 menys en infantil i 
primària, gairebé 43 mestres menys respecte del curs passat. 
 
El retard amb la cobertura de les baixes està provocant a una escola 
pública d’una sola línia de Cornellà, que no es puguin fer sortides fora 
del centre perquè estan prioritzant que cada grup tingui, al menys, un 
mestre a la classe totes les hores del dia. 
 
en que realment Per aquest motiu, i amb la plantilla actual, s’estan 
perdent sessions de biblioteca, de reforç i de desdoblament que es 
tenien el curs passat.  
 
Com sabeu, per aquest augment de l’IVA, la mitjana de diners que una 
família de Cornellà que porti els seus fills i filles a l’escola pública ha 
pagat a l’inici de curs, de promig, uns 400 € per aquest increment. Això 
s’ha d’afegir, evidentment, la situació d’atur, de la crisi i de molts ajuts 
que tampoc estan arribant a les famílies par part  de l’Administració que 
té la competència. 
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Les beques de llibres estan a zero. Les beques menjador podem dir que 
l’any passat no es van poder cobrir fins a finals de curs. També s’ha dit 
– i no voldria reiterar-me – però tampoc han arribat els recursos als 
centres pels programes d’estudis assistits. Li deuen a la ciutat i als 
centres educatius tots els programes del Pla Educatiu de l’Entorn. 
 
No voldria estendrem més. La Declaració la tenim totes i tots, es va 
poder debatre en el Consell Escolar, i per tot això pensem que s’ha de 
recolzar el que ens demana el Consell Escolar Municipal, i que cal que, 
entre tots i totes, els que som presents aquí, per responsabilitat –com 
deia l’Alcalde, amb la ciutat – defensem la qualitat de l’educació en un 
moment està en crisi. 
 
 
Senyora Mònica Badia Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 
 
Em sap greu però no ens podem adherir a la Declaració del Consell 
Escolar Municipal i el que hem de fet és un vot d’abstenció, com en 
aquell moment, en el Consell, hagués hagut de poder fer el nostre 
representant, però no hi va haver l’opció. I en aquest sentit comuniquem 
que farem esmenes a l’Acta que s’havia enviat perquè no recull 
exactament el que va passar en aquella sessió. 
 
En qualsevol cas sí que estem plenament d’acord amb el títol de la 
Declaració, “en defensa de l’educació en general i en especial, la 
destinada als infants i adolescents que estan en període formatiu”, però 
quan entrem en el contingut de la declaració és quan hi ha les 
discrepàncies, perquè bàsicament les crítiques van adreçades al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Però tothom sap que la 
majoria de les mesures de les retallades són degudes al Govern 
Espanyol, a través del Decret del Ministre Wert, no es cobreixen les 
baixes del professorat des del primer dia, s’incrementen les ratios, 
l’augment de l’IVA del material escolar, la supressió de moltes 
subvencions i beques. Això sense comptar amb l’agressió del model 
d’Escola catalana, en llengua i continguts, al que estem sotmesos des 
de fa unes setmanes per part del Govern Espanyol. 
 
Per tant, la nostra  defensa de model d’Escola d’aquest país, que és un 
model d’èxit de cohesió i d’integració, perquè està clar que vivim amb 
normalitat i convivència i no permetrem que ningú ens el vulgui esberlar. 
 
Hem de millorar coses, és clar que sí. La primera assegurar el 
finançament del sistema i de tots els seus agents participants, però 
també un canvi en la manera de fer les coses, cal continuar lluitant 
contra el fracàs escolar, i això ho aconseguirem amb la feina i el suport 
de tots els implicats, de les famílies, de les Administracions i de les 
entitats i associacions, però sobre tot, l’èxit de la qualitat del sistema ve 
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marcada pels bons professionals que té, el conjunt de tot el professorat i 
mestres i les direccions dels centres. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En aquell Consell Escolar estàvem el senyor Maximiliano Palacios, la 
Regidora i jo mateix, en el que es va discutir - crec que també el 
Regidors senyor Manuel Ceballos - per tant, érem uns quants el que 
estàvem allà veien el que va passar, i el que ha passat en molts 
Consells Escolars, que és que el conjunt de la comunitat educativa de la 
ciutat porta els problemes que tenen en el dia a dia per fer que les 
escoles i instituts funcionin. Per a nosaltres té molt valor que als 
Consells de participació es puguin portar els problemes, es puguin 
debatre, es pugui buscar la manera de traslladar la dificultat, i en el 
mateix Consell Escolar, pràcticament, tot el que planteja aquesta 
Declaració se li va presentar al Director dels Serveis Territorials, dient-li 
que Cornellà no és Sant Cugat, Cornellà té una especificitat social que fa 
que algunes retallades que vostès apliquen de formes lineals al conjunt 
de les escoles de Catalunya, per una ciutat com Cornellà, afecten molt 
més. 
 
I per tant, no és just que una ciutat amb les dificultats socials i 
històriques que pot tenir Cornellà, hagi de patir unes retallades i uns 
ajustos de l’escola en general que compliquen, encara més, l’element 
central de tot procés educatiu és intentar que la promoció de les 
persones sigui un èxit i, per tant, crec que aquesta és la qüestió.  
Em sembla que és important la Declaració, en fons i en forma – 
insisteixo - que la forma és important perquè el fet que hagi hagut 
possibilitats en el Consell Escolar, - com vàrem plantejar ja fa un curs- 
de poder fer un exercici real, portar els problemes de les escoles al 
Consell Escolar que per això està, i plantegem-nos què passa, té molta 
importància per nosaltres, com també la té la Moció que desprès farem 
sobre les dones, que hi hagi la possibilitat de que les entitats, que la 
gent que està patint el dia a dia, pugui portar aquest fet. 
 
Em sembla important que també fem en aquest debat, encara que no 
consta a la Declaració perquè seria una mica presumptuós fer-ho, però 
crec que, com a Regidors i Regidores, hem de fer un reconeixement als 
equips educatius de les escoles de Cornellà que avui estan fent un 
esforç importantíssim, ja no parlo d’aquests que estant malalts i venen 
perquè saben que si no ho fan els nens no faran classe. Parlo de l’esforç 
que estan fent amb molts menys recursos, intentant mantenir la qualitat 
de l’educació a la nostra ciutat i també de les Associacions de pares i 
mares que estan fent un esforç per a que tot allò que tenia a veure amb 
garantir que l’educació estigués ben coberta, amb complements de tot 
tipus, des de les activitats extraescolars fins a altres accions. Això, 
encara que no ho diu la Declaració, jo sí que vull que consti en Acta, que 
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com Ajuntament hem de fer un reconeixement a les Escoles, als equips 
educatius, als/les mestres i a les associacions de pares i mares i altres 
entitats que estan ajudant a que això es mantingui. 
 
En aquest sentit, em sembla que això té a veure amb debats de la 
realitat de la ciutat, i encara que no ho he dit en la meva intervenció 
sobre els pressupostos, intentaré no dir-ho mai, no vull dir a la resta de 
Grups el que han de votar o no. Em sembla que hem tingut aquest debat 
en altres mandats, quan Iniciativa estava al Govern de Catalunya, hi 
havia constant facilitat de dir que si ja que estàvem a la Generalitat 
podríem fer aquesta cosa o aquella altra. 
 
Sé que els companys i companyes que estem en aquest Ple, no estem ni 
al Govern de la Generalitat, ni al de l’Estat ni a altres Administracions. 
Estem aquí a l’Ajuntament de Cornellà intentant prendre aquelles 
decisions que més ajuden a la ciutat, i, per tant, al conjunt de Regidors i 
Regidores d’aquest Ple que donessin un vot favorable perquè és per 
interès de la realitat quotidiana de la ciutat pel que es planteja aquesta 
Declaració. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP. 
 
En primer lloc, fer dues puntualitzacions i volia corregir a la Regidora, 
senyora Rocío García, qui ha dit que es va debatre en el Consell, i allà 
no es va debatre. Al Consell es va presentar un document i es va votar, 
però no es va debatre.  
 
La segona qüestió és que va ser aprovat per unanimitat. El nostre vot en 
aquell moment va ser en contra per aquest motiu, per que varem 
entendre que s’havia presentat un document que no s’havia debatut en 
el Consell, sinó que, com ella va explicar, venia de l’Acord Social. 
 
Nosaltres ens abstindrem, però no perquè no estiguem d’acord en els 
punts que es plantegen com acord, sinó per la forma en la que s’ha 
portat al Ple. S’ha portat una Declaració del Consell Escolar que – reitero 
– no ha sortit del Consell Escolar. S’ha fet una Declaració en la qual, els 
membres del Consell no han participat, sinó que solament han votat i on 
el nostre Partit no ha pogut fer aportacions. Es presenta una Declaració 
del Consell Escolar sense treballar-se en el propi Consell, sinó que 
aquesta, sembla ser que ve de l’Acord Social que és el que allà es va 
explicar.  
 
Llavors la pregunta que ens fèiem és: Si neix el marc de l’Acord Social, 
per què es presenta al Ple com a Declaració del Consell quan en realitat 
no ho és?. 
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Creiem que no és de rebuda i que aquests temes que requereixen del 
màxim consens perquè són temes que afecten directament a la població, 
ja que l’ensenyament és una qüestió molt important, creiem que s’han 
de treballar amb més rigor i transparència i no com s’ha fet en aquesta 
ocasió. 
 
Per altra banda, dir que - i en aquest cas no és per la senyora Rocío 
Garcia - tirar pilotes fora no soluciona res, tenim que ser conseqüents a 
on estem, estem a Cornellà, tenim que col·laborar i remar tots en el 
mateix sentit, i dir que cada “pal aguanti la seva bandera”. 
 
 
Senyora Rocío García Pérez, Presidenta Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania. 
 
Primer agrair-li que com a Portaveu estigués present en el Consell 
Escolar Municipal, perquè em consta que vaig trucar a tots els 
representants i tots els Portaveus a fi que poguessin assistir, el seu 
representant en el Consell no ho podia fer, però ell va voler assistir, fet 
que em sembla important i voldria destacar-lo. 
 
Sobretot perquè ha dit que l’ensenyament és molt important. Hauríem 
de pensar que l’ensenyament no solament es porta a cap des del 
Govern de Catalunya i des del Govern de Madrid, s’actua i repercuteix 
en algunes accions de decisions i decrets sobre l’ensenyament en la 
nostra ciutat. 
 
Que no es va votar?. Bé, crec que era molt tard i crec que tinc una veu 
bastant alta. Havia persones situades més lluny d’on estava situat el 
senyor Palacios que em van sentir, i ho vaig repetir tres cops. Jo entenc 
que en aquests moments no vulgui semblar que aquest Grup està al 
costat del Govern de la ciutat, quan no estem parlant d’això.  
 
Unanimitat?. No és una paraula que suposi un calfred, sobretot quan 
estem parlant d’educació i estem parlant de Cornellà. Crec que no ha de 
tenir por, no crec que vagi a rebre cap trucada del Ministre d’Educació, 
no passa res, però sàpiga que ho varem repetir fins a tres cops, però bé, 
si vol fer constar que no es va votar, que no es va consensuar, no passa 
res. 
 
Al Portaveu de Convergència i Unió també el vaig trucar. Pensava que 
aquest text que ens havia arribat al Consell Escolar, que havia treballat 
la comunitat educativa i que ja partia del Consell Escolar anterior - com 
ha recordat el Portaveu que també és representant en aquest Consell - 
pensàvem que havia de participar, més enllà que tinguin un altre 
representant. Per això els truco quan penso que és un tema important i 
rellevant, intent-ho fer-ho. M’equivoco moltes vegades, però crec que en 
aquesta ocasió es va donar l’oportunitat de poder assistir. 
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Voleu dir que no?. Doncs no passa res, però es va presentar l’opció de 
votar i el vostre representant no va dir res, va primer manifestar la seva 
disconformitat, no em posaré ara a llegir l’Acta, hi havia molts 
representants de la comunitat educativa. Tampoc vull dir que tingui la 
raó, havia moltes persones, també sense implicació política, pel que 
se’ls pot preguntar tranquil·lament, i bé, si no esteu d’acord, vosaltres 
sabreu el per què. 
 
La responsabilitat – com deia el senyor Alcalde – és de cadascun dels 
que estem en aquest Ple. Estem parlant de la comunitat educativa, de 
l’educació i de Cornellà. 
 
Agrair també la participació tant en el Consell Escolar com en tots els 
espais que tenim per debatre, a l’Arnau Funes, que estem fent una feia 
–com ell sap – de rescat de la informació que no se’ns facilita, el mateix 
representant de la Delegació Territorial no ens va donar les dades i 
nosaltres hem hagut de trucar als Centres. 
 
Si penseu que això que ens diuen els mestres, el centres, les famílies, 
les entitats, no són prou rellevants perquè hi donem suport, doncs 
vosaltres mateixos. 
 
Senyora Mònica Badia Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
Convergència i Unió. 
 
Matisar que realment tenim visions diferents d’aquesta sessió, 
evidentment és cert, ni el senyor Rosell ni jo mateixa hi vam poder ser, 
però per això hi tenim el representant delegat en el Consell. I realment 
ell el que ens ha explicat i així mateix ho vaig comentar a la Comissió 
Informativa, és que va fer algunes aportacions, igual com altres 
representants, i no queden reflectides a l’Acta, perquè ens ho ha fet 
arribar i les seves aportacions no queden reflectides. Per això he 
comentat que farem esmenes al que és el redactat. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP. 
 
Solament repetir una cosa que potser no s’ha entès bé. No he dit que no 
es votés, es va votar, el nostre vot va ser en contra. El que he dit és que 
no es va debatre, que es va presentar un document i en el Consell 
Escolar no es va debatre, sembla ser que s’havia debatut prèviament en 
l’Acord Social. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Manifestar que, desprès d’aquest debat tan poc interessant - ho dic tal i 
com ho penso - perquè plantegeu  que si es va dir o no es va dir, i 
perdoneu, del que estem parlant és del que està passant a la ciutat 
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sobre el tema d’educació. Això és molt més rellevant que si l’Acta diu a, 
b o c, o què van fer. 
 
Aquesta Declaració del Consell Escolar és fruit de tota la comunitat 
educativa, és molt més rellevant del que va dir un, o l’altre. Tothom 
parlem de la importància de l’educació, el problema és que tenim 43 
professors menys, i tenim molts menys recursos, i tothom fa discursos, 
però no és d’ara que han començat les retallades en educació, i per tant, 
això té conseqüències i és un tema de prioritats i per tant, crec que el 
que aquí es planteja, no és la posició del Ple, és la posició d’una 
comunitat educativa, de forma unànime, independentment dels Partits 
Polítics, si li donem suport o no li donem suport.  
 
De la gent que cada dia s’està enfrontant i treballant el tema, és d’això 
del que parlem, això sí que és rellevant. Nosaltres intentarem, dintre 
dels nostres recursos  que hem aprovat abans en el pressupost per l’any 
2013, fer algunes coses noves per intentar pal·liar, no suplir. Suplir és 
impossible, però són prioritats i penso que això és el que es posa a 
votació, no l’Acta del Consell Escolar, es posa a votació la Declaració de 
la comunitat educativa del Consell Escolar. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

13. Demanar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya suport 
econòmic per l’equipament Citilab. 

Demanar suport econòmic 
Equipament Citilab. 

DICTAMEN 
 
“Al mes de novembre farà 5 anys de la posada en funcionalment del 
Citilab, una fundació públic-privada que té com a objectiu principal 
ser un laboratori ciutadà posant al servei de les persones la Societat 
del Coneixement. 
 
Amb més de 20.000 usuaris a l’any, aquest centre experimental pioner 
a Europa, demostra a Cornellà fins a on pot arribar la capacitat 
innovadora i creativa de la ciutadania si disposen d’un entorn 
adequat. És un laboratori per a la ciutadania on investigadors, 
emprenedors, universitaris i empreses interaccionen en un entorn 
real, experimenten i col·laboren en projectes comuns. 
 
Projectes educatius per la ciutat, com el Tecnoestiu, on aquest any 
309 nens i nenes s’han endinsat en el món de la robòtica, la 
programació, el modelat en 3D o la realització televisiva, fan del Citilab 
un centre innovador. També tots els centres educatius de Cornellà, 
poden endinsar-se en processos d’innovació tecnològica i del foment 
del programari lliure a l’espai Open Surf. 
 
L’àmbit formatiu d’aquest equipament permet  amb cursos específics 
transformar l’afició d’una persona en professió, convertint l’oci en 
negoci, així com també, lluita contra l’exclusió de la gent gran donant 
resposta als reptes de l’envelliment actiu o posant en valor la seva 
experiència en el marc de la Societat del Coneixement. 
 
Citilab és també un viver d’empreses de Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació, que dóna suport a empreses tecnològiques. Atrau 
talent i promou la excel·lència per d’iniciatives innovadores que 
fomenten l’emprenedoria i l’ocupació. On els emprenedors, disposen 
d’un espai coworking per treballar el seu projecte i rebre 
assessorament tecnològic. 
 
Al Citilab es duen a terme nombrosos projectes de recerca i 
d’innovació per afrontar els reptes en matèria d’urbanisme i 
sostenibilitat, d’educació i cultura, economia i treball, sanitat i 
demografia, amb metodologies de disseny P2P, Open Source, entorns 
2.0 i de disseny emergent. 
 
L’objectiu final del Citilab és, en definitiva, capacitar a les persones, 
realitzant una alfabetització digital perquè no es limitin a utilitzar la 
tecnologia com a una simple eina, sinó que se n’apropiïn per a millorar 
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aspectes concrets de la seva vida quotidiana o millorin la seva inserció 
laboral. 
 
Però alguns d’aquest projectes actualment estan en risc, donada la 
pèrdua de recursos econòmics que comporta les reduccions de les 
aportacions, del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat, que 
fins ara hi col·laboraven.  
 
Així doncs, mentre que l’aportació anual de l’Ajuntament de Cornellà 
s’ha anat incrementant, la col·laboració de l’Estat i de la Generalitat 
s’ha reduït dràsticament, fins a eliminar-se completament l’any 2012 
perquè no hi havia dotació econòmica als pressupostos generals de 
l’Estat ni als de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cal destacar que el Citilab va rebre per part del Ministeri d’Indústria el 
recolzament econòmic per finançar projectes: de 2.725.695,36 euros 
per a l’any 2009, 1.662.863,52 euros per al 2010 i 736.570,56 euros 
per al 2011. Les aportacions per part de la Generalitat de Catalunya 
van ser de 60.000 euros al 2009, 58.961,09 euros al 2010 i 
518.318,61 per a l’any 2011. 
 
Una vegada analitzat l’avantprojecte dels Pressupostos Generals de 
l’Estat 2013 i, en espera de conèixer els propers pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, veiem indispensable comptar amb el suport 
econòmic d’ambdues administracions, per tal de no posar en crisi 
determinats projectes i treballs de recerca destinats a la ciutadania de 
Cornellà.  
 
Així doncs, és necessari fer una clara aposta pel manteniment dels 
projectes e iniciatives del Citilab per part de totes les administracions, 
tal i com ja fa aquest ajuntament. 
 
Per tot això exposat, aquesta alcaldia, proposa al Ple Municipal 
l’adopció del següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament donant suport 
institucional i econòmic al Citilab, tal i com es reflecteix als 
pressupostos municipals per al 2013 amb 670.000 euros, per garantir 
el que representa aquest equipament i el servei que dóna a Cornellà en 
la societat del coneixement. 
 
Segon.- Demanar que en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2013 es contempli una partida econòmica destinada al Citilab, així 
com també es tingui en compte a l’hora de plantejar els pressupostos 
de l’any 2013 de la Generalitat de Catalunya en el mateix sentit, 
garantint el finançament de projectes que es desenvolupen en matèria 
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de recerca, d’innovació tecnològica i social, i de societat del 
coneixement. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord al Conseller del Departament 
d’empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, al Ministre 
d’Indústria Energia i Turisme, i a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Es va enviar la Moció i s’ha comentat, però el sentit d’aquesta és clar, 
volem que la Generalitat de Catalunya i l’Estat Espanyol incorporin a 
les seves partides al pressupost de l’any 2013, recursos econòmics per 
tal de finançar projectes del Citilab. 
 
Ara farà cinc anys de la posada en marxa i molts han sigut els 
ciutadans de Cornellà, al voltant d’uns vint mil usos hem tingut aquest 
any, que han pogut gaudir, d’una manera o d’una altra, d’aquest 
laboratori ciutadà que posa al servei de les persones la societat del 
coneixement. 
 
Així, per exemple, joves emprenedors converteixen el seu oci a negoci, la 
seva afició en professió. Els nens i nenes de la ciutat s’endinsen en el 
mon de la robòtica. Les Escoles infantils primària i secundària 
descobreixin processos d’innovació tecnològica. La gent gran lluita 
contra l’exclusió donant resposta als reptes de l’envelliment actiu o 
posant en valor la seva experiència en el marc de la societat del 
coneixement. I la ciutadania, en general, si vol, pot evitar la fractura 
digital. 
 
És un laboratori ciutadà on es fa recerca i on s’interacciona amb 
investigadors, amb emprenedors, amb universitaris i empreses. On amb 
el viver d’empreses tecnològiques s’atrau talent i es promou 
l’excel·lència d’iniciatives innovadores que fomenten l’empreneduria i 
l’ocupació. 
 
Ara però, alguns d’aquests projectes estan en risc perquè aquest any 
2012 les aportacions de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat 
Espanyol s’han eliminat, no és que s’hagin reduït, sinó que s’han 
eliminat a zero. 
 
Cal destacar que l’Ajuntament, en canvi, sí que ha fet una clara aposta 
pel Citilab. Ho dèiem abans, és qüestió de prioritats, donat que ha 
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triplicat en aquests anys l’aportació de recursos que hi destinem i així 
ha quedat clar en el pressupost que abans hem aprovat per aquest 
proper 2013. 
 
En canvi, d’altres han decidit que els nostres projectes de recerca no 
són prioritaris. Han decidit no invertir en la capacitat innovadora de les 
persones, donat que han deixat de col·laborar. 
 
Perquè us feu una idea i així queda recollit a la Moció, per part del 
Ministeri d’Indústria, l’any 2009 vam rebre al voltant de dos milions i 
mig d’euros, al 2010, un milió i mig, i al 2011, set-cents mil euros. 
 
Per part de la Generalitat, l’any 2009, seixanta mil euros, el 2010, 
cinquanta vuit mil euros i l’any passat mig milió d’euros, cinc-cents 
divuit mil euros aproximadament. 
 
 I bé -torno a repetir- aquest any doncs, a diferència de nosaltres, zero. 
Cap recurs econòmic per projectes del Citilab. I com que tenim clar que 
és qüestió de prioritats, i abans, el senyor Palacios ho ha comentat al 
dir que “era moment de remar tots en una mateixa direcció, de sumar 
complicitats” doncs suposo que tots anirem en el mateix sentit i estarem 
a favor d’aquesta Moció, que el que fa és demanar recursos econòmics 
per poder finançar projectes de recerca de cara al Citilab. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
La dotació pressupostària per part de la Generalitat és zero, perquè 
encara no hi ha pressupost per l’any vinent, però estic segur que d’aquí 
uns mesos, si vostès accedeixen al Govern de la Generalitat ja podran 
fer la dotació pressupostària pel Citilab. 
 
El que sí que els vull dir és una cosa molt clara, i és el debat que hem de 
tenir sobre els equipaments, que és un tema que ve de llarg, i que ens 
haurem de prendre més seriosament del que ens pensem a la nostra 
ciutat. 
 
Tots sabem el centre que tenim, el Citilab, la implicació que hi ha per 
part de la ciutadania amb ell, però el que hem de tenir molt clar és què 
ens costa i què fa. Què fa aquest servei públic que estem prestant?. És 
un centre que ha arribat a tenir un pressupost de més de tres milions 
d’euros. És aquest el cost que hem de pagar per intentar reduir la 
fractura digital?  
 
Crec que en aquest sentit el que hem de fer és replantejar el que estem 
fent i crec que el que hauríem de fer és un debat seriós per part de totes 
les forces per tal que es faciliti tota la informació del que està fent o 
deixant de fer aquesta instal·lació. És a dir, nosaltres els hi hem 
demanat, i encara que no ha de ser ara, se’ns ha de facilitar, no només 
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la Memòria del que ha fet el Citilab durant aquest temps, sinó que hem 
de tenir present on no arriba a fer. Hem de ser capaços d’avaluar quina 
instal·lació, és a dir, quins projectes s’han presentat al Citilab i quin 
finançament s’ha concedit. 
 
Això és molt important en el sentit d’avaluar fins a quin punt tenim una 
instal·lació que veritablement és competitiva, i no només pel tema de 
suplir la fractura digital, sinó que el que ens acaba interessant és saber 
si el seu posicionament és prou bo i si la seva gestió és prou bona. 
 
El que avui demanem és molt clar, és que aquest pressupost que teníem 
fa uns anys de més de tres milions d’euros, malauradament no el 
podrem tenir per la nostra ciutat i hem de començar a aportar recursos 
de l’Ajuntament. Són els nostres impostos, nosaltres decidim de fer 
aquesta transferència cap al Citilab, però el que si demanarem és, si us 
plau, tinguem un debat més seré amb totes les forces polítiques sobre 
què s’està fent del diner per part de la Fundació del Coneixement, 
perquè ja sabem que una Fundació,  l’oposició ho té més complicat per 
intentar controlar la correcta gestió del dia a dia.  
 
Per tant, nosaltres ens abstindrem en la votació, donem suport a que el 
Citilab continuï obert, que continuï fent la seva feina, intentar disminuir 
aquesta bretxa digital, però a hores d’ara tenim molts interrogants que 
ens agradaria que fossin solucionats properament. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Fa uns minuts el Tinent d’Alcalde d’Economia m’ha tret la idea de per 
on començar aquesta intervenció quan ha fet referència al Festival de 
Pallassos i la intervenció del presentador inicial quan deia “res”. 
 
Nosaltres volem parlar del Citilab, de què fa, com ho podria fer, com es 
pot millorar, com podria ser més aprofitable per la ciutat, com poder 
tenir aquesta funció de generació de riquesa, generació de creativitat, 
però només ho podrem fer si hi ha recursos perquè ens discutim, per 
tant la prioritat avui és tenir recursos. 
 
Un equipament que ha estat referència els darrers anys i pel qual ha 
passejat bona part del mon local i del mon autonòmic i de les 
administracions per conèixer l’experiència i han parlat bé, i que hem 
hagut d’acompanyar Alcaldes de mitja Catalunya de la nostra coalició i 
han sortit molt contents de l’experiència i amb molta enveja, dient que 
quina oportunitat per Cornellà, etc.  
 
Per tant, em sembla que la prioritat hauria de ser, que avui el Citilab 
tingués més recursos, no només per a Cornellà, sinó perquè és un 
equipament comarcal, metropolità de referència que ens hauria d’ajudar 
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a fer un canvi de pas i ens hauria d’ajudar, en les modestes 
possibilitats del tipus d’equipament que és i de les possibilitats que té, 
però sí que ens hauria d’ajudar a generar un cert escenari de canvi de 
model productiu i fins i tot de generació d’aquesta riquesa que 
necessitem per sortir de la crisi. Per tant, totalment d’acord amb la 
declaració, podríem fer esmenes, però al final l’important per nosaltres 
és que el Citilab ha de continuar obert, ha de tenir recursos per 
funcionar i la prioritat hauria de ser aconseguir-los. 
 
Torno al debat d’abans, i crec que si realment quan es posin els 
pressupostos de l’Estat i de la Generalitat damunt la taula no hi ha 
recursos pel Citilab, la feina dels Regidors i Regidores de cadascun dels 
Partits, és intentar que els nostres parlamentaris facin esmenes als 
pressupostos o propostes allà on calguin, perquè els recursos de 
referència, no només de l’Àrea Metropolitana, que ens consten que 
arribaran, sinó de la Diputació, de la Generalitat i de l’Estat, arribin a 
un equipament imprescindible per la ciutat i per la comarca. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP. 
 
En primer lloc, el nostre Grup vol dir que des de que s’ha iniciat el 
mandat, i tenint en compte que l’Ajuntament ha destinat una partida 
pressupostària important al Citilab, no se’ns ha facilitat una informació 
detallada, clara, concisa i transparent de com es gestiona. Crec que en 
mandats anterior això es feia i s’informava a l’oposició de tots els 
projectes, el funcionament i de  la gestió d’aquest equipament. Llavors 
no ens sembla suficient que quan es necessita l’aportació econòmica 
externa d’altres administracions, es posin unes poques pinzellades a 
una Moció. 
 
No pot ser que no ens informin de la gestió del Citilab o de qui el dirigeix 
en l’actualitat, sobretot tenint en compte que es tracta d’un equipament 
que es nodreix de diners del nostre Ajuntament i que ocupa, a més, un 
local municipal. Sembla ser que hi ha una gestió opaca i ens agradaria 
tenir una major informació. 
 
Entrant en el fons de la Moció, entenem que en la situació actual si el 
Citilab necessita una injecció econòmica, aquesta s’ha de buscar en 
l’empresa privada. S’ha de ser conseqüent amb la situació en la que 
estem, i la crisi que tenim actualment ens obliga a prioritzar a on es 
destinen els diners de les respectives administracions, i creiem que, ara 
mateix, el Citilab necessita potenciar el patrocini de l’empresa privada. 
 
No hem d’oblidar que l’esforç que ara amb aquesta Moció s’està 
demanant a altres administracions, s’ha de fer amb diner públic, i 
malgrat del que alguns pensin, el diner públic sí és d’algú, és de tots els 
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contribuents i pensem que ja està bé exigir un major esforç als 
contribuents en benefici d’uns pocs. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Manifestar que creu que està suficientment debatuda. 
 
Nosaltres no demanem reforços a ningú, demanem si creuen o no 
creuen. Ja li vaig comentar que vaig estar el mes de juliol amb el 
Secretari d’Estat i vaig demanar això, si creuen o no creuen. 
 
Quant a la Fundació, per cert, el Vicepresident és membre de la 
Generalitat de Catalunya, ho dic una mica perquè sapiguem com 
funcionen les coses. És evident que les coses han canviat i nosaltres 
hem anat fent ajustaments, això és una evidència. Sabem quin debat 
volen sobre el tema dels equipaments, ja ho he dit dues vegades 
aquesta nit, i li contestaré: Tancar-los.  
 
Doncs miri, no, els queden uns quants anys per fer la carrera i 
probablement quan arribi serà tard, ja que no tancarem allò que 
necessita aquesta ciutat i ho defensarem, i això ho necessita aquesta 
ciutat, però a la vegada té una referència més enllà d’aquesta ciutat, i 
per això a la Fundació participen empreses privades, l’UPC, la Diputació 
de Barcelona, la Fundació Catalana de Recerca, i per això tothom 
coincideix en les necessitats de trobar aquest suport, no aquest esforç, 
és un suport, que és diferent. 
 
I nosaltres ho plantegem, simplement, perquè hi ha el debat dels 
Pressupostos generals de l’Estat i els demanem que vostès facin 
gestions per veure si en aquests pressupostos es pot posar una partida.  
 
Això és el que jo feia quan governava el senyor Zapatero, preocupar-me 
per la meva ciutat, i els demano el mateix, que es preocupin per la ciutat 
i que intentin que en les partides pressupostàries hi hagi una partida, 
com hi ha per altres coses en aquesta Secretaria d’Estat, pel Citilab de 
Cornellà. 
 
I desprès, no sabem qui guanyarà, però si que sé el que passarà el 26, i 
és que tot continuarà igual, i com tot continuarà igual, doncs qui governi 
que es mulli una mica més i que no digui que la culpa és d’altres, perquè 
sinó, no cal que es presenti a governar, és millor quedar-se a casa. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció de tots el Grups Polítics Municipals a proposta del 
Consell Municipal de la Dona, amb motiu del dia internacional 
contra la violència masclista. 

Tots el Grups Polítics 
Consell Municipal de la 
Dona. 

MOCIÓ 
 
“El 17 de setembre de 1999, l’Assemblea General de la ONU declarà el 
25 de novembre con el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
contra la Dona. La data va ser escollida com commemoració del brutal 
assassinat en 1960 de les tres germanes Mirabal, activistes de la 
República Dominicana, per ordre del governant dominicà Rafael 
Trujillo. (1930-1961). 
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Aquest dia s’ha anat convertint, poc a poc,en data emblemàtica en la 
societat es manifesta contra tot tipus de violència envers les dones, pel 
sol fet de ser-ho. 
 
La violència masclista, la violència contra les dones, es representa de 
molt  divers formes: violència física, psíquica, violacions, assetjament 
sexual, tracta de dones i nenes, prostitució, mutilació genital, 
matrimonis concertats, assassinats per honor, i de forma simbòlica, a 
través de comportaments discriminatoris i sexistes. 
 
Però lamentablement és amb la mort de 49 dones i 6 menors durant 
aquest 2012 a l’Estat Espanyol, a on la violència s’expressa de la 
forma més cruenta. 
 
S’han aconseguit avenços importants però continua sent precís un 
compromís ferm que ajudi a eradicar aquest tipus de violència. 
 
En aquest sentit l’Ajuntament, com Administració més propera a la 
ciutadania i dins del seu àmbit de competències, han de demostrar 
una vegada més la seva  voluntat política i el seu compromís amb el 
desenvolupament de plans integrals i programes contra la violència 
masclista. 
 
De la mateixa manera, el Consell Municipal de la Dona, format per 32 
entitats a on esta representades les associacions de dones, els partits 
politics i les centrals sindicals, té com un dels seus objectius 
continuar treballant per millorar l’atenció cap a les dones que es 
troben en situacions de dificultat, especialment en casos de violència 
masclista. 
 
Els Grups Municipals integrats en quest Consell Municipal de la Dona 
proposen l’adopció dels següents acords al Ple: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà continuï prioritzant les accions 
de sensibilització i conscienciació social amb l’objectiu d’aconseguir 
una ciutadania amb tolerància zero cap als maltractaments. 
 
Segon.- Continuar treballant la prevenció amb les joves de la ciutat 
mitjançant els tallers de sensibilització, igualtat i detecció de la 
violència als centres d’ensenyament. 
 
Tercer.- Seguir donant suport, des de l’Administració Local, a les 
entitats de la ciutat que realitzin projectes i accions per combatre la 
violència masclista, que treballin amb els nens i nenes testimonis de 
violència masclista i gent gran. 
 
Quart.- Potenciant l’Observatori de les Dones als Mitjans de 
Comunicació per tal de vetllar per un us igualitari de les notícies i les 
imatges sobre les dones com a  eina educativa i de sensibilització. 
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Cinquè.- Tots aquests acords han estat proposats i consensuats per el 
Consell Municipal de la dona de Cornellà, que vetllarà pel seu 
compliment i que manifesta el seu compromís de continuar treballant 
en el foment d’accions per lluitar contra la violència de les dones. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés i a l’ 
Institut Català de les Dones.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocío García Pérez, Presidenta Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania. 
 
És un text que malauradament un any més hem de portar a aquest Ple, 
al Ple anterior, que haguem de commemorar - però no vull utilitzar 
aquesta paraula- però haurem de tornar a parlar d’un dia internacional 
contra la violència masclista, que és el 25 de novembre. Un any més ens 
hem hagut d’asseure les representants dels Grups Polítics en el Consell 
i entitats del mateix Consell per consensuar un text que, 
malauradament, continua sent molt semblant al de l’any passat, perquè 
la situació i aquesta lacra que tenim continua vigent, si més no, amb 
més crueltat de la que darrerament teníem. 
 
Evidentment no llegiré la Moció de la que ja s’ha parlat i que tots i totes 
tenim. Pensava abans de venir a aquest Ple que hauríem de recordar 
tota la tasca que estem fent, amb aquest esforç que també s’ha 
expressat avui de destinar al Centre de Recursos i Informació per a les 
Dones, tan necessari i tan imprescindible per atendre la prevenció de la 
violència masclista a Cornellà, per atendre el casos que arriben al 
Centre de dones que comencen a sentir que estan rebent violència per 
part de les seves parelles, en totes les seves perspectives. I 
evidentment, sempre de tots aquests serveis que estem donant a les 
dones, que tots i totes pensem que és tan important, sempre, 
evidentment, hi ha una posició política i un recursos. 
 
Sense aquests recursos i aquest convenciment que hem de fer encara un 
esforç important per atendre a aquestes dones, prop de 80 que arriben 
cada any al nostre Centre, no ho podríem fer. En aquest cas hi ha 
mortes. Afortunadament a Cornellà no n’hi ha hagut cap, potser perquè 
des de va divuit anys fem prevenció. 
 
Fem prevenció i coordinació des dels diferents serveis que tenim al 
municipi, fem molta pedagogia i molta educació. Darrerament el que 
hem vist és que s’han incrementat les visites, les atencions entre dones 
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joves, per això tota la feina que s’està fent en els Instituts, amb la 
comunitat educativa, és imprescindible mantenir-los i no volia dir-ho, 
però part dels programes dels que hem deixat de rebre ajut, des del Pla 
Educatiu d’Entorn, és la coeducació, és bàsic. El que hem fet durant vuit 
anys en aquest municipi per formar als infants, als adolescents i als 
joves de les escoles de primària, justament, en aquesta important 
necessitat de viure en igualtat i de respecte entre nois i noies, entre 
homes i dones. Aquest programa tampoc ha rebut el suport econòmic. 
 
 
Senyora Mònica Badia Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CIU 
 
L’adhesió de tots els Grups Polítics Municipals a la Moció presentada al 
Consell Municipal de la Dona amb motiu del dia internacional contra la 
violència masclista, tots plegats volem fer públic, una vegada més, el 
rebuig a qualsevol tipus de violència i manifestar fermament i amb 
claredat la voluntat i la intenció de seguir treballant fins a eradicar-la. 
 
Amb la implicació de totes les Administracions i els agents socials hem 
avançat molt - ho ha comentat la Tinenta d’Alcalde - en la coordinació i 
el treball conjunt de totes les institucions i en el desplegament d’una 
xarxa de recursos i serveis especialitzats a tot el territori. 
 
Però veiem que no n’hi ha prou, cal seguir treballant i invertint esforços 
en la prevenció, la sensibilització social i la bona feina que fan entitats i 
associacions, institucions i observatoris, per aconseguir una societat 
sense violència en la que les relacions entre les persones es basin en la 
igualtat i en el respecte mutu. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Segons fonts de l’Institut Català de la Dona, que té la seva web 
actualitzada en data 15 d’octubre, les dones mortes a Catalunya en el 
que va d’any són 14 de les quals només una havia presentat denúncia. 
 
Nosaltres valorem que els canvis que s’estan produint en el sistema 
productiu i en la situació que estem vivint de crisi, tenen una relació molt 
directa en les relacions de gènere. 
 
Quant més injusta i més desigualtats provoca aquesta situació, més 
augmenta la bretxa que diem de gènere, afavorint clarament tot tipus de 
violència de gènere, i en particular, i en els moments que vivim, pensem 
que la violència que s’exerceix contra les dones, la violència econòmica, 
podria estar en un estat emergent o més visible, tot i que, com que no hi 
ha diners per a res, tampoc hi ha hagut diners per poder estudiar 
aquest tema, tenim la intuïció, pel que parlem al carrer, que aquest tipus 
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de violència podria estar donant-se amb més força que en altres 
moments. 
 
És evident que s’han aconseguit avanços en els últims anys, però 
aquesta situació que estem vivint té un perill molt important, i és el perill 
de retrocés, de portar a un segon pla les polítiques d’igualtat quan les 
coses van malament, cosa que està passant des de fa uns anys, és un 
símptoma inequívoc de retrocés, on queda palès quines són les prioritats 
i com aquestes polítiques, a vegades, s’utilitzen de farciment o de 
maquillatge. 
 
En aquesta Moció que s’ha treballat en el Consell de la Dona, hi ha 
hagut unanimitat, però que aquesta Moció sigui pràcticament igual que 
l’ha de l’any passat, per nosaltres té una lectura una mica diferent de la 
que ha fet la senyora Rocío García. 
 
Apunta a una qüestió que ja venim replantejant des de fa uns anys, i és 
que potser això significa que cal replantejar també el model del Consell 
de les Dones de Cornellà, tot reconeixent la importantíssima tasca que 
s’ha desenvolupat. 
 
Per acabar, i com no podia ser d’una altra manera, donem suport a la 
Moció com a membres del Consell de la Dona. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP. 
 
Des del nostre Grup, donar les gràcies un cop més als Grups Polítics 
representats en aquest Ple, i com no podia ser d’una altra forma, al 
Consell de la Dona de Cornellà, per ser capaços de consensuar una 
Moció en la que estiguem tots presents, la societat civil i els Partits 
Polítics que els representem en aquest Ajuntament. 
 
És sabuda i reconeguda la llarga trajectòria del Consell de la Dona de 
Cornellà, de l’impuls a iniciatives de treballs sobre aquesta lacra social 
que ens afecta ja fa massa temps, com és la violència de gènere i la 
violència familiar. 
 
S’ha fet ja un llarg camí que ha donat bons resultats, però per molt que 
ens pesi, a dia d’avui encara són massa freqüents les morts de dones a 
mans de les seves parelles. 
 
Per tant, des del Grup Popular creiem que s’hauria d’obrir un nou debat 
de les accions portades a terme i de, potser, platejar un nou rumb amb 
nous plantejaments que ens ajudin a rebaixar, si més no, a eliminar la 
violència de les dones i de l’àmbit familiar. 
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Per això pensem que és imprescindible seguir treballant amb la societat 
civil, des del Consell, i sobre tot des de l’Ajuntament ser capaços de 
consensuar mesures, oblidant les polítiques de cada Partit en benefici 
de les dones. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.  
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
  
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
2. Moció del Grup Municipal d’ICV-EUiA, de suport al model 
comercial urbà de proximitat i de rebuig a la proposta del Govern 
de l’Estat de liberalització dels horaris comercials. 

Grup ICV-EUiA sobre 
Model comercial urbà 

MOCIÓ 
 
“Atès que Cornellà de Llobregat ha desenvolupat “Cornellà compra a 
casa” com associació única que agrupa tots els comerços (més de 500 
establiments associats) i entitats promotores del petit i mitjà comerç 
de Cornellà i els seus mercats municipals des de l’any 2003. Fent que 
la seva imatge corporativa coincideix amb els elements de senyalització 
de les principals zones  comercials de la ciutat i amb les campanyes de 
difusió i de publicitat. 
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Atès que la ciutat de Cornellà compta alhora amb el Consorci per la 
promoció i dinamització del comerç de Cornellà que desenvolupa 
actuacions encaminades a la promoció i foment del comerç local, i o hi 
participen l’Ajuntament de Cornellà i l’associació Cornellà Compra a 
Casa. I on desprès d’anys d’aportació econòmica de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona només aquesta darrera manté 
aquestes aportacions. 
 
Atès que Cornellà l’impacte de tres centres de comercials a contribuït a 
la desaparició de petit comerç i obliga al petit comerç vull encara 
existent a subsistir, entre altres, causa de la competència voraç 
d’aquests grans centres. 
 
Atès que el Govern de l’estat del PP s’ha mostrat partidari de modificar 
profundament l’actual legislació comercial mitjançant un Real decret 
llei, de compliment obligatori per totes les comunitats a autònomes, 
vulnerant així les competències plenes de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya que atorga al Govern de la Generalitat  les competències en 
matèria d’ordenació comercial. 
 
Atès que el decret anunciat, amb el paraigües d’una pretesa 
liberalització en matèria d’horaris comercials i de promoció de les 
vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció del model 
comercial de proximitat de la nostra ciutat. 
 
Atès que la proposta del decret llei pretén modificar la vigent Llei de 
comerç de Catalunya augmentant fins a 90 hores setmanals 
d’obertura dels comerços i permet que els establiments comercials de 
qualsevol activitat, fins a 300m2, obrin tots els dies, inclosos 
diumenges i festius. 
 
Atès el decret també modifica la normativa catalana sobre les rebaixes, 
deixant en mans dels comerciants individualment la determinació de 
fer períodes de rebaixes, un fet que dificultarà, i molt, la competència 
entre els comerços de proximitat i els comerços cadenes i grans 
superfícies comercials, ja que les possibilitats de disposar de 
mercaderies per part de les grans superfícies és fàcilment al seu abast, 
encara que sigui reduint la qualitat dels productes. 
 
Atès que el decret que vol imposar el Govern Central del PP serveix als 
interessos de les grans empreses comercials per tal de decantar el 
consum cap a determinats formats comercials que tenen una posició 
dominant en detriment del petit i mitjà comerç urbà. 
 
Atès que la desregulació dels horaris comercials, lluny de crear 
ocupació de qualitat, es destruirà milers de llocs de treball al teixit 
comercial de proximitat. La desaparició de nuclis i eixos comercials 
urbans, importats vertebradors dels barris, comportarà l’aparició de 
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nous problemes als municipis catalans, entre ells el de la inseguretat 
ciutadana i el trencament de la cohesió social. 
 
Atès que la desregulació dels horaris comercials dificultarà i 
impossibilitarà de facto de conciliació de la vida laboral i personal tant 
d’autònoms com de treballadors i treballadores del sector. 
 
Atès que l’activitat turística no pot ser utilitzada com a excusa per 
l’obertura generalitzada en diumenges i festius pels comerços de 
qualsevol tipus i mida ubicats en una zona turística obrir tots els dies 
de l’any. 
 
Atès que els sindicats CCOO i UGT i les entitats patronals del sector 
del comerç, Confederació del Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, 
CEDAC, ABC de Catalunya i COCAM han signat un manifest en 
defensa del model comercial per mostrar el rebuig a la proposta de 
Real decret llei del Govern de l’Estat. 
 
És per tot això que presentem els següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Rebutjar l’aprovació d’aquest Real Decret llei de l’Estat que 
pretén degradar el model d comerç de proximitat a la nostra ciutat 
perjudicant al comerç minorista i l’equilibri comercial necessari. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a rebutjar el Real decret llei 
que vol aprovar el Govern de l’Estat i a qualsevol incursió sobre les 
competències pròpies en matèria d’ordenació comercial per tal de 
garantir la viabilitat del model comercial urbà de proximitat. 
 
Tercer.- Traslladar aquesta moció al Departament d’Empresa i 
Ocupació, al conjunt de grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya i al Congrés de Diputats, així com als sindicats CCOO i 
UGT, les entitats patronals del sector del comerç, Confederació del 
Comerç de Catalunya, PIMEC Comerç, CEDAC, ABC de Catalunya, 
COCAM i les associacions de comerciants de la ciutat i a Cornellà 
Compra a casa. 
 
Quart.- Procedir a demanar urgentment el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, per veure si s’ajusta a l’Estatut i la 
Constitució. 
 
Cinquè.- Obrir una negociació en el marc de la Comissió bilateral i, si 
no donés fruits, atès el greu impacte del reial decret llei sobre el model 
comercial català, i els efectes que podrien derivar-se de la seva 
aplicació, s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat. 
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Sisè.- Sol·licitar al Tribunal Constitucional la suspensió cautelar dels 
articles 27 i 28 i les disposicions addicionals transitòries i finals 
concordants.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Vist que hi ha hagut algun canvi en els temes de grans superfícies i vist 
que hem rebut comentaris per part dels diferents Grups en relació a la 
nostra Moció, creiem que pot ser de major utilitat si som capaços de fer 
una Moció de consens pel proper Ple, i per tant retiraríem la Moció. 
 
Després d’això la moció és retirada pel seu Portaveu 
 
 
3.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Jordi Rosell Segura, Portaveu del Grup Municipal de CIU  
 
La pregunta fa referència al tema dels parquímetres. Ja sabem que 
durant el mes d’agost molts ciutadans marxem de vacances i molts es 
queden aquí, i el que acaba passant és que les zones blaves acaben 
quedant buides. Molts municipis acaben agafant la política de fer que 
durant el mes d’agost les zones blaves no es paguin, els municipis al 
voltant de Cornellà. I amb el que ens hem trobat és que ens han arribat 
molts ciutadans dient que s’han trobat moltes denúncies del seu vehicle 
per no pagar el corresponent parquímetre, perquè com que pensen que 
tots els municipis del voltant fan que no es pagui la zona blava, el que 
els hi acaba passant és que els arriba aquesta denúncia. 
 
Llavors la pregunta que faríem és si ens poden facilitar el nombre de 
denúncies que hi ha hagut a les zones blaves per cada mes de l’any, 
per veure si efectivament això es compleix, amb un prec implícit, veure si 
podem analitzar el tema de la gratuïtat més endavant. 
 
Pel que fa als dos precs, el primer té relació amb el  tema de la llista de 
distribució de correus electrònics amb adreces obertes. Ens ha arribat 
de diferents ciutadans que es veu que de dependències municipals, 
alhora de dirigir-se a grups de ciutadans ho fan en obert, on es poden 
veure totes les adreces de correu electrònic, i a nivell municipal, el que 
seria a nivell dels treballadors de la casa no passa res, però en el 
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moment que s’obre de cara a la ciutadania crec que això s’ha d’anar 
una miqueta més en compte. 
 
Per exemple, m’han fet arribar des del Consell Escolar, de la Piscina 
Municipal de Can Millars, des de la pròpia Piscina s’han enviat amb 
correu obert, per tant, el Prec seria que, en la mesura del possible, facin 
arribar a totes les dependències que intentin no difondre les adreces de 
correu electrònic dels ciutadans. 
 
I l’últim Prec fa referència a que donat que fa poc hem tingut la setmana 
de la mobilitat sostenible, creiem que intentant imitar a altres ciutats, el 
que han fet que els autobusos urbans, per tal de promocionar-los, 
d’iniciar una setmana de mobilitat sostenible que aquests siguin 
gratuïts. Per tant, el Prec seria, si es creu convenient, estudiar la 
possibilitat de mirar la gratuïtat de l’autobús 94 i 95 durant la setmana 
de mobilitat sostenible. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Pel que fa a l’últim Prec, manifestar que no toca en aquest Ple. 
S’ha presentat una pregunta per escrit del Grup Municipal del PP, la 
qual ja s’ha contestada i que diu el següent: 
 
Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup 
Municipal de PP, s’ha presentat la present pregunta que,una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“El Grup Popular va presentar al setembre de 2011, una Moció per a 
què el Govern Municipal iniciés un canvi en la política de vivenda. 
 
Es aquests sentit exposàvem què: 
 
L’aparició d’un preocupant stock de vivendes finalitzades sense vendre 
i una caiguda de la construcció residencial, tant en la vivenda lliure 
com en la vivenda protegida, a dificultava gravíssimament l’accés a 
la vivenda i els seus efectes sobre la feina eren  alarmants. 
 
Que aquesta situació afectava molt negativament a l’economia de les 
famílies, obligant-les en molts casos a dedicar la major part de la seva 
renda al pagament de la hipoteca de la seva vivenda, quedant així 
altres necessitats vitals al descobert. 
 
Que davant el cúmul de situacions alarmants per deutes hipotecaris, 
per desallotjaments de famílies que estaven patint pobresa i no podien 
accedir ni a la compra, ni al lloguer amb els actuals preus: crèiem 
fermament que la política d’habitatge d’aquest Ajuntament havia 
de donar un gir total i que s’havia de començar per fer un 
replantejament i un estudi exhaustiu en profunditat de la nova 
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situació econòmica que estem vivint, del parc d’habitatges 
disponibles i de les necessitats reals de la població. 
 
Crèiem i, en aquest moment, seguim pensant què, ni la política 
d’habitatge realitzada des d’aquest Ajuntament, ni la gestió de la 
mateixa des de l’Oficina Local de l’Habitatge, no han sigut 
suficients ni adequades per detectar i donar solució a les 
necessitats reals dels ciutadans/nes. En les circumstàncies  actuals 
de profunda crisi i donat el nivell econòmic mitjà de les famílies de 
Cornellà s’hauria de treballar amb major profunditat les modalitats 
que permetin accedir accedir a un habitatge a la major part dels 
ciutadans. A Cornellà hi ha moltes famílies que ho estant passant 
malament i l’actual pla d’habitatge està enfocat per a una època 
de vaques magres, que ja ha passat. 
 
Exposàvem en la nostra Moció que era necessari potenciar altres 
fórmules d’accés a l’habitatge, com el lloguer i que això no estava 
acompanyat de mesures eficaces per part del nostre Ajuntament. 
 
Demanàvem que es donés prioritat als problemes de les persones 
més desfavorides i en situació de risc social. 
Desprès del debat, i amb l’ànim d’afavorir el consens, el nostre grup va 
acceptar algunes esmenes del Grup Socialista que, bàsicament, 
retiraven de la Moció les crítiques a la gestió de l’habitatge en la nostra 
ciutat per part de l’equip de Govern. 
 
Enteníem, des d’una oposició responsable, que els temes que afecten 
de manera vital a les persones, el treball conjunt i el consens han de 
prevaldre davant qualsevol altre interès i ho demostrem retirant de la 
moció unes merescudes crítiques al govern en la gestió de les 
polítiques d’habitatge i del funcionament de l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
 
En aquest sentit retirem de la Moció el punt en el que 
demanàvem: 
 
La substitució de l’actual Oficial Local d’Habitatge per un 
Observatori local que permeti definir les diverses necessitats de 
l’habitatge a nivell Local a curt i llarg termini. 
 
Acceptant el compromís de l’equip de Govern de millorar i donar 
informació en el futur sobre el treball realitzar per aquesta Oficina de 
l’Habitatge. 
 
Aquesta Moció va ser aprovada per tots els grups (excepte CIU) amb 
un únic compromís a complir pel govern Municipal en el que es 
demanava: 
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Elaborar, consensuar i aprovar un nou Pla Local d’Habitatge que 
s’adapti a la nova situació de les famílies de Cornellà i que 
permeti diversificar les actuacions i la forma de gestionar-les. 
 
Com a dia d’avui aquest Grup, no té cap constància que s’estigui 
complint el compromís adquirit en la Moció aprovada en el Ple de 
setembre de l’any passat d’elaborar i presentar als Grups per a que 
facin aportacions, un nou Pla d’habitatge. 
 
Com tampoc disposem de cap informació sobre els criteris i 
funcionament de l“oficina de mediació hipotecària” de la qual solament 
tenim les dades que l’equip de govern ha venut a la premsa, demanem 
que: 
 
Se’ns faciliti per escrit informació detallada sobre aquests dos punts i 
que s’acompleixi sense més demora l’acord de la Moció presentada per 
aquest Grup i aprovada per tots els Grups amb l’excepció de CiU.” 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
S’ha presentat un prec per escrit del Grup Municipal d’ICV-EUiA que diu 
el següent: 
“Atès que l’empresa EMTE Instalaciones, situada al polígon industrial 
ubicat entre els municipis d’Esplugues i Cornellà, i membre del Grup 
COMSA/EMTE que ha participat en moltes de les obres públiques i 
privades de Catalunya, ha presentat un Expedient de Regulació 
d’Ocupació que afectarà una seixantena de llocs de treball avui 
ocupats per ciutadans/es de Cornellà i del Baix Llobregat. 
 
Atès que, com una delegació d’ICV-EUiA va poder conèixer de primera 
mà, les intencions per part de la direcció de l’empresa són les de 
acollir-se a tots els avantatges per fer acomiadaments que podria 
permetre-li la nova Reforma Laboral tot i que es tracta d’una empresa 
que fins ara ha registrat beneficis i que tant sols ha hagut de preveure 
futures pèrdues. 
 
Atès que aquest tipus de pràctiques únicament afavoreixen 
l’aprofundiment de la crisi que ja afecta a la nostra ciutat, el grup 
municipal d’ICV-EUiA prega: 
 
Que des del Govern Municipal es facin les gestions oportunes per 
interessar-se per la situació de l’empresa EMTE-Inatalaciones i la 
seva plantilla i alhora que l’Ajuntament es comprometi a 
mobilitzar els recursos necessaris per tal d’ajudar a donar una 
sortida amb el mínim impacte social possible, comptant en tot 
moment amb l’acord del comitè i dels representants sindicals de 
l’empresa.” 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
L’Empresa EMTE Instal·lacions de Cornellà, ha fet un ERO de 50 
persones i el Prec demana que, des d’instàncies municipals es facin les 
gestions oportunes per interessar-se per la situació d’aquesta Empresa i 
de la seva plantilla, alhora que aquest Ajuntament es comprometi a 
mobilitzar els recursos necessaris per tal d’ajudar a donar una sortida 
amb el mínim impacte social possible. 
 
Comptem amb tot moment amb l’acord del Comitè i dels representants 
sindicals de l’Empresa. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint- i una hores i trenta 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. 


