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ACTA PLE NÚM. 13/12 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE 
NOVEMBRE 2012 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 29 DE NOVEMBRE de 2012  
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
29 de novembre 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 
Sr. Arnau Funes Romero 
Sr. Jordi García Guitart 
Sr. Luis García Ruiz 
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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. 11/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
 
PROPOSTES D’ESMENES 
 
Per aquesta Secretaria s’indica als assistents que al contingut de l’acta 
figura un error de transcripció que l’ha posat de manifest la Sra. 
Emilia Briones, consistent en què a la pàgina 56, a l’apartat de 
Votacions, s’ha transcrit duplicada la votació del Grup del Partit 
Popular, i s’ha omès la votació del Grup de CIU. 
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ESMENES APROVADES 
 
Per això on diu: 
 
 
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. 
 
 
 
Ha de dir: 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
2. Aprovació de l’acta núm. 12/12 corresponent a la sessió 
extraordinària del dia 27 d’octubre 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  
 
 
 
3.- Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació es 
relaciona. 

Donar compte decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
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3.1. Decret núm. 7278/12 de data 21 de novembre. 
 
“Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de 
ciutat, el Ple Municipal, a instància de l’equip de govern, va aprovar la 
creació del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions 
d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de 
les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en 
el qual els representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i 
es corresponsabilitzen dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que segons disposen els articles 104 i 106 del Reglament Orgànic 
Municipal, els representants de la ciutadania han de ser nomenats per 
l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a fi de que posteriorment es 
completi la seva configuració mitjançant l’oportú acord plenari. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, i a la vista del procés celebrat per a la designació de les 
cinc persones escollides aleatòriament entre la ciutadania de Cornellà 
de Llobregat, i del resultat del sorteig públic que va tenir lloc el passat 
dia 15 d’octubre, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar a les persones que a continuació es relacionen com 
a membres Vocals del primer Consell de Ciutat de Cornellà de 
Llobregat en representació de la ciutadania: 
 
 Senyor Juan Oliva Carrasco 
 Senyor Miguel Angel Cabeza Tocón 
 Senyor Alberto Prieto Miguel 
 Senyora M. del Carmen Remolins Isant 
 Senyora Olga Hernández de León 
 
Segon.- Establir que les persones que a continuació es relacionen, 
actuaran com a suplents a fi de cobrir les vacants que, respecte dels 
representants de la ciutadania, es puguin produir durant el primer 
mandat del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat: 
 
 Senyor Alvaro Romero Mato 
 Senyor Juan Schwarze García 
 Senyor Dominique Ramos Sánchez  
 Senyor Ramon Santamaria Calvache 
 Senyor Lluís Ponce Garrido 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones nomenades, 
als efectes escaients. 
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Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la 
propera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que 
es preveu a l’article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
El que es fa és designar els 5 ciutadans vocals titulars i els cinc vocals 
suplents que van ser designats, mitjançant sorteig públic, el passat dia 
15 d’octubre per tal de formar part del Consell de Ciutat. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
4.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
4.1. Decret núm. 7120/12 de data 15 de novembre. 
 
“Mitjançant Decret número 7673/2011, de 3 de novembre, 
posteriorment modificat per Decret 1297/2012, 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 de 2011, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà 
de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Portaveu del Grup Polític Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds/Esquerra Unida i Alternativa/Entesa, 
de data 5 de novembre últim, es sol·licita la modificació de la 
composició del Ple de l’esmentat Consell, amb la substitució dels 
representants, titular i suplent, d’aquest Grup Polític Municipal. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia Accidental, en ús de les atribucions que 
legalment té conferides per Decret 6904/2012, de 7 de novembre,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 7673/2011, de 3 de 
novembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, 
en el sentit següent: 
 
 Deixar sense efecte els nomenaments dels representants, titular i 

suplent, del Grup Polític Municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds/Esquerra Unida i Alternativa/Entesa en el Ple d’aquest 
Consell. 

 
 Nomenar en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 

el Ple d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplent, a les 
persones següents: 

 
- Titular: Senyor César Sierra Noguera 
- Suplent: Senyora M. Carmen Romero López 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient 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.” 
 
 
 
 
4.2. Decret núm. 7188/12 de data 16 de novembre. 
 
“Mitjançant Decret número 6204/2011, de 12 de setembre, 
posteriorment modificat per Decrets 1295/2012, de 9 de març i 
6129/2012, de 4 d’octubre, 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, dins del 
qual existeix una representació dels Cossos i Serveis de seguretat amb 
competències en aquest municipi i del sector de l’atenció socio-
sanitària. 
 
Atès que mitjançant escrit de l’Inspector Cap de la Guàrdia Urbana, de 
data 16 d’octubre, es sol·licita la modificació de la composició del Ple 
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de l’esmentat Consell, pel que fa a la vocalia, titular i suplent, que 
recau en un Tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que mitjançant sengles escrits de l’Àrea Bàsica de Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat i de la Creu 
Roja d’aquesta Ciutat, de dates 25 d’octubre i 18 de setembre, 
respectivament, es demana el canvi dels seus representats en el Ple 
d’aquest Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia Accidental, en ús de les atribucions que 
legalment té conferides per Decret 6904/2012, de 7 de novembre, 
 

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 
representatius dels Cossos i Serveis de seguretat amb competències en 
aquest municipi i del sector de l’atenció socio-sanitària, en el sentit 
següent: 
 
a. Deixar sense efecte els nomenaments efectuats al seu dia a favor de 

les persones que a continuació es relacionen, com vocals membres 
del Ple del Consell  Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà 
de Llobregat representatius dels Cossos i Serveis de seguretat amb 
competències en aquest municipi i del sector de l’atenció socio-
sanitària: 

 
 Sr. Àngel García Garrido, com vocal titular, Tècnic de Protecció 

Civil de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
 Sr. Albert Oliva Mateu, com a vocal titular, Cap de Àrea Bàsica 

de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de Cornellà de 
Llobregat. 

 
 Sr. Bartolomé Jiménez Cazorla, com a vocal titular, representant 

de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat. 
 
 
b. Nomenar en substitució dels referits vocals i ostentant idèntica 

representació a les persones següents: 
 

 Tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Diana Colominas Batista 
 Tècnica municipal de Protecció Civil 
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Suplent: Àngel Garcia Garrido 
 Tècnic de Projectes de Seguretat 

 
 ABP Mossos d’Esquadra de Cornellà de Llobregat 

 
Titular: senyor Ramon Chao Paradas 
 Inspector Cap 

 
 Creu Roja de Cornellà de Llobregat 

 
Titular: senyor Javier Egea Martínez 

 
 
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.” 
 
 
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 
 
Els canvis venen donats perquè han canviat els responsables dels 
Mossos d’Esquadra, de la Creu Roja i de Protecció Civil de l’Ajuntament. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
5. Restar assabentats de la resolució 41/2012 de l’òrgan 
administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en relació 
al recurs de l’empresa Vareser 96, SL, contra l’acord d’adjudicació 
a Servicios Especiales de Limpieza, SA, del contractre de 
“Prestació dels Serveis de neteja de les escoles, dependències i 
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establiments municipals”, del Ple en sessió de data 28 de juny de 
2012, i autoritzar la signatura del contracte. 

Restar assabentats 
Resolució 41/2012 
Recurs Vareser 96 SL 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents 
característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació dels Serveis de neteja de les escoles, 
dependencies i establiments municipals. 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d’Adjudicació: Obert-Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. 
 
Vist que el Ple, en sessió de data 28 de juny de 2012 va aprovar 
l’adjudicació del contracte a l’empresa Servicios Especiales de 
Limpieza, S.A. 
 
Vist que l’empresa Vareser 96, S.L va presentar en data 20 de juliol de 
2012 amb número de Registre d’entrada general 21099 recurs especial 
en matèria de Contractació, contra l’acord d’adjudicació a l’empresa 
Servicios Especiales de Limpieza, S.A. del contracte de Prestació dels 
Serveis de neteja de les escoles, dependencies i establiments 
municipals. 
 
Vista que l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya mitjançant resolució 41/2012 data 17 d'octubre va 
resoldre: 
 
"1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l'empresa Vareser 96, S.L. contra l'acord d'adjudicació 
de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat del contracte "prestació dels 
serveis de neteja de les escoles, dependències i establiments 
municipals." 
 
2.- Aixecar qualsevol suspensió que existin en aquest procediment. 
 
3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en 
la interposició del recurs, pel que no procedeix la imposició de la 
sanció prevista en l'article 47.5 del TRLCSP. 
 
4.- Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per tal que la notifiquin a tots els interessats." 
 
Atès que l'acord d'adjudicació de data 28 de juny de 2012, establia 
com a data d'inici del contracte l'1 d'agost de 2012, sent necessari 
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establir una nova data d'inici, una vegada aixecada la suspensió del 
contracte. 
 
Atès que es necessari regularitzar la nova imposició de l'IVA, establint 
l'IVA del 21%. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentats de la resolució 41/2012 de l'òrgan 
administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, en relació al 
recurs de l'empresa Vareser 96, SL. contra l'acord d'adjudicació a 
Servicios Especiales de Limpieza, S.A, el contracte de Prestació dels 
Serveis de neteja de les escoles, dependencies i establiments 
municipals, del Ple en sessió de data 28 de juny de 2012, en el que 
s'acorda: 
 
"1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació 
interposat per l'empresa Vareser 96, S.L. contra l'acord d'adjudicació 
de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat del contracte "prestació dels 
serveis de neteja de les escoles, dependències i establiments 
municipals." 
 
2.- Aixecar qualsevol suspensió que existin en aquest procediment. 
 
3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en 
la interposició del recurs, pel que no procedeix la imposició de la 
sanció prevista en l'article 47.5 del TRLCSP. 
 
4.- Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per tal que la notifiquin a tots els interessats." 
 
Segon.- Autoritzar la signatura del contracte, una vegada aixecada la 
suspensió existent, i establir com a data d'inici del contracte l'1 de 
desembre de 2012. 
 
Tercer.- Deixar sense efectes la disposició de la despesa continguda a 
l’acord Plenari d’adjudicació del contracte de data 28 de juny de 2012 
en el punt quart on deia: “Disposar de la despesa plurianual amb 
aplicació als exercicis i imports següents: 
 
Exercici Partida Import  
 
2012 0112 933B1 2270000 1.199.192,42.- € (IVA inclòs) 
2013 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2014 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2015 0112 933B1 2270000 3.597.577,25.- € (IVA inclòs) 
2016 0112 933B1 2270000 2.398.384,83.- € (IVA inclòs) 
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Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos”. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter 
plurianual, amb aplicació als exercicis i pels imports següents: 
 
2013 0112 933B1 2270000 91.463,83.- € (IVA inclòs) 
2014 0112 933B1 2270000 91.463,83.- € (IVA inclòs) 
2015 0112 933B1 2270000 91.463,83.- € (IVA inclòs) 
2016 0112 933B1 2270000 91.463,83.- € (IVA inclòs) 
 
 Total......................... 365.855,32.- euros (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i 
sotmetre l’eficàcia de l’inici de l’execució d’aquest contracte a la 
condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per l’exercici 2013, 
2014, 2015, 2016 en el que normalment hi ha crèdit. 
 
Cinquè.- Reajustar les anualitats d’acord amb la disposició de la 
despesa que es fa en el punt sisè del present acord. 
 
Sisè.- Disposar la despesa de tramitació anticipada i de caràcter 
plurianual, amb aplicació als exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Import  
 
2013 0112 933B1 2270000 3.689.041,08.- € (IVA inclòs) 
2014 0112 933B1 2270000 3.689.041,08.- € (IVA inclòs) 
2015 0112 933B1 2270000 3.689.041,08.- € (IVA inclòs) 
2016 0112 933B1 2270000 3.689.041,08.- € (IVA inclòs) 
 
 Total......................... 14.756.164,32.- euros (IVA inclòs). 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i 
sotmetre l’eficàcia de l’inici de l’execució d’aquest  contracte a la 
condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per l’exercici 2013, 
2014, 2015, 2016 en el que normalment hi ha crèdit. 
 
Setè.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte 
al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa en el termini dels tres mesos següents a 
la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu el TRLCSP. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord al Departament de Polítiques d’Espai 
Públic, la Intervenció Municipal, i a l’adjudicatari, així com a la resta 
de participants. 
 
Novè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors 
ofertants als efectes de donar compliment a allò que preveu l’article 
89.3, en concordança amb l’article 54.2 de la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.” 
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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 
 
Es tracta d’un recurs interposat per l’empresa Vareser 96, SL, contra 
l’acord d’adjudicació a SELSA del contracte de neteja d’edificis 
municipals. L’òrgan de recursos de la Generalitat ha resolt a favor de 
que l’adjudicació és correcta, ens ho han comunicat i per tant es podrà 
notificar i signar el contracte amb l’empresa que va decidir la Mesa de 
contractació, és a dir, que ens van donar la raó a nosaltres i per això 
restem assabentats i continuem amb el procés que vàrem començar. 
 
 
 
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. 
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6. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 36/2012, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria. 

Aprovar modificació de 
Crèdits núm. 36/2012 

DICTAMEN 
 
“Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament 
d’Informàtica, per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria, per fer front a la facturació de les còpies realitzades en 
excés de les previstes al contracte d’impressió, per un import de 
10.743,40 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament d’Acció Territorial, sol·licitant modificació 
de crèdits per suplement amb càrrec a romanent de tresoreria, 
motivada per atendre l’increment del cost total previst de l’execució de 
les obres de rehabilitació de les façanes de Fontsanta, per un import 
de 50.523,20 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Cultura, per 
l’adquisició de mobiliari per la nova Sala d’Actes de Sant Ildefons, per 
un import de 169.997,76 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement amb càrrec 
a romanent de tresoreria del Departament de Polítiques d’Igualtat, per 
fer front a les despeses de gestió del servei d’atenció i acolliment 
d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus 
fills i filles a càrrec, per import de 6.162 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 
36/2012 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
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romanent de tresoreria que es proposa, segons el següent detall i 
resum per capítols: 
 

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

ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 
0006.920B0.2060000 LLOGUER EQUIPS INFORMATICS 89.818,41 10.743,40 0,00 100.561,81 

0551.152C0.7400000 
TRANSF.CAPITAL PROCORNELLA/PLA 
INTEGRAL FONTSANTA 976.513,00 50.523,20 0,00 1.027.036,20 

0661.335C0.6250000 MOBILIARI/SALA D'ACTES SANT ILDEFONS 0,00 169.997,76 0,00 169.997,76 
0666.234P1.2130000 MANTENIMENT INSTAL. S.R.U./DONA 1.697,50 1.698,00 0,00 3.395,50 
0666.234P1.2219900 SUBM. MAT. NO INVENT. S.R.U./DONA 1.895,00 500,00 0,00 2.395,00 
0666.234P1.2279900 PRESTACIO SERVEIS S.R.U./DONA 16.500,00 3.964,00 0,00 20.464,00 

 
TOTAL DESPESES   237.426,36 0,00 

       ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 

  
Previsió 

Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 
ROMANENT TRESORERIA DESPESES 
GENERALS 11.003.864,25 237.426,36 0,00 11.241.290,61 

 
TOTAL INGRESSOS   237.426,36 0,00 

  
 
 
Resum per capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 16.905,40 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals  169.997,76 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital  50.523,20 0,00 
 ----------------- -------- 
 TOTAL................................ 237.426,36 0,00 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers 237.426,36 0,00 
 ----------------- -------- 
 TOTAL 237.426,36 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: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
La modificació de crèdit és de 237.426,36 euros amb càrrec al romanent 
de tresoreria. Les dues partides més importants són, una de 50.000 
euros de transferència de capital a PROCORNELLÀ, que té a veure amb 
les diferències d’IVA, de quan els vam passar els 976.000 euros per fer 
front a totes les factures derivades del Pla Integral de Fontsanta, ja que 
hi havia un IVA i ara ha canviat, doncs la diferència són aquests 50.000 
euros. 
 
L’altra, i més important, és un alta de 169.000 euros que és per poder 
iniciar el procediment de contractació del mobiliari del que serà 
l’Auditori i Sala d’Actes de Sant Ildefons. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
7. Executar la sentència de data 6 de juny de 2012 del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació 3311/2009 corresponent a 
l’expropiació de la finca número 5 del Pla Especial d’Assignació 
d’Usos del Subsector Ribera Serrallo. 

Executar sentència recurs 
de cassació 3311/2009 

DICTAMEN 
 
“Vista la sentència de data 6 de juny de 2012 de la secció segona de la 
sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, notificada a 
aquest Ajuntament en data 25 de juny, en el recurs de cassació 
3311/2009, interposat per D. Francisco Massagué Sala, corresponent 
a l’expropiació de la finca 5 del Pla Especial d’Assignació d’Usos del 
Subsector Ribera Serrallo de Cornellà de Llobregat. 
 
Vista la sentència de data 25 de juliol de 2012 de la secció sisena de la 
sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, notificada a 
aquest Ajuntament en data 18 de setembre, en el recurs de cassació 
3416/2009, interposat, entre d’altres, pel senyor Francisco Massagué 
Sala (finca 2c), corresponent a l’expropiació de les finques del Pla 
Especial d’Assignació d’Usos del Subsector Ribera Serrallo de Cornellà 
de Llobregat. 
 
Vist que les esmentades sentències confirmen la resolució del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya de 3 de febrer de 2003 i anul·len la 
posterior de 29 d’octubre de 2003, en base a la qual es van satisfer els 
pagaments de les indemnitzacions; per tant, correspon abonar als 
expropiats, la diferència entre l’import establert a la resolució del 
Jurat de data 3 de febrer de 2003 i l’import abonat en virtut de data 
29 d’octubre de 2003. 
 
Vist que en relació a la finca número 5, l’acord de 3 de febrer de 2003, 
confirmat per la sentència que és objecte d’execució, estableix un valor 
de 81.714,37€, dels que ja ha percebut l’expropiat l’import de 
45.251,21€. Per tant, correspon abonar una diferència de 36.463,16€. 
 
Vist que pel que fa a la finca número 2c, l’acord de 3 de febrer de 
2003, que cal executar, va assignar-li un justipreu de 1.000.119,25€, 
dels quals ja han estat satisfets 558.019,62€. La diferència entre 
ambdues valoracions es, per tant, de 442.099,63€; no obstant, 
aquestes valoracions corresponen a la totalitat de la finca expropiada 
al titular, amb una superfície de 13.628m2. La sentència de 30 de 
setembre de 2010 de la secció cinquena de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació núm. 
5227/2006, va desestimar el recurs de cassació interposat per aquest 
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Ajuntament contra la sentència de 25 de juny de 2004, de la secció 3a, 
de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, i va declarar nul·la l’expropiació d’una porció de la finca 
número 2c, de superfície 1444m2, també expropiada als Srs. 
Massagué. En conseqüència, correspon executar parcialment la 
sentència de 25 de juliol de 2012 i només en la part referida als 
12.184m2 de superfície realment expropiada als Srs. Massagué. 
 
Per tant, la diferència d’indemnització de 442.099,63€, cal abonar-la 
sobre els 12.184m2 que constitueixen la superfície real expropiada i 
que, a raó de 32,44€/m2 (a que ascendeix el valor per m2 del 
diferencial entre ambdues valoracions) suposa un import a satisfer de 
395.255,49€. Cal concretar finalment, que els abonaments realitzats 
(558.019,62€) anteriors a la Sentència que anul·lava l’expropiació 
sobre una part de la finca 2c (concretament 1442 m2) han sigut sobre 
la totalitat, i per tant també s’hauria de descomptar, ara, la part 
proporcional abonada. Ara bé en els càlculs de la indemnització 
substitutiva a satisfer per l’anul·lació de l’expropiació d’aquesta part 
de finca a l’expedient iniciat ja s’ha tingut en compte l’excés de 
superfície abonada en els pagaments, i serà aquest expedient el que el 
resolgui, el qual es troba actualment sub iudice en incident d’execució 
de sentència. 
 
Vist l’informe de l’assessora jurídica i lletrada dels procediments, Sra. 
M. Teresa Mateo López de 9 d’octubre de 2012. 
 
Atès que d’acord a l’article 104 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, una vegada fermes les sentències han de 
ser degudament executades, resultarà adient, en compliment de les 
expressades, abonar a l’expropiat l’import determinat en seu 
jurisdiccional i que, d’acord amb els càlculs efectuats, suposen una 
indemnització econòmica a percebre (un cop deduïts els pagaments a 
compte) de 36.463,16 euros per a la finca número 5 i 395.255,49€ per 
a la finca número 2c. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge i de la Directora de l’Àrea de data 26 d’octubre 
de 2012, obrant a l’expedient. 
 
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.- Executar la sentència de data 6 de juny de 2012 del Tribunal 
Suprem en el recurs de cassació 3311/2009 corresponent a 
l’expropiació de la finca número 5 del Pla Especial d’Assignació d’Usos 
del Subsector Ribera Serrallo de Cornellà de Llobregat. 
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Segon.- Requerir els Srs. Francisco Massagué Sala, Mercedes 
Massagué Sala i Josefa Sala Borrell, en qualitat d’expropiats de la 
finca número 2c del Pla Especial d’Assignació d’Usos del Subsector 
Ribera Serrallo de Cornellà de Llobregat, perquè en el termini de 
quinze dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació d’aquest 
acord, acreditin els percentatges que els corresponen en virtut dels 
seus drets i titularitats individuals, en relació a l’expropiació 
esmentada de la finca 2c del Pla Especial d’Assignació d’Usos del 
Subsector Ribera-Serrallo de Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Condicionar l’execució parcial de la sentència de data 25 de 
juliol de 2012 de la secció sisena de la sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Suprem en el recurs de cassació 3416/2009, a 
l’acreditació dels percentatges que sobre la mateixa els hi corresponen 
als Srs. Francisco Massagué Sala, Mercedes Massagué Sala i Josefa 
Sala Borrell. 
 
Quart.- Notificar aquest acord als interessats, Srs. Francisco i 
Mercedes Massagué Sala i Josefa Sala Borrell, a l’assessoria jurídica 
d’aquest Ajuntament a efectes de llur trasllat i notificació als Tribunals 
competents, i a la Sra. M. Teresa Mateo López que va assumir la 
direcció lletrada municipal.” 
 
 
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 
 
Es refereix a executar una Sentència de 6 de juny de 2012, en 
referència a uns terrenys que hi ha al sector Ribera –Serrallo, on està 
ara mateix la Federació Catalana de Tennis, que es van expropiar l’any 
2003, valorant-se en aquells moments en 580.000 euros. Era un porció 
de terreny de 12.184 m2. Es va aprovar un justipreu, però els 
propietaris van anar a cassació al Tribunal Suprem, i aquest ha 
sentenciat que hem de pagar 395.0000 més per la valoració d’aquests 
terrenys. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
8. Designar a les persones que, com a membres Vocals del 
primer Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, formaran part 
d’aquest en representació, per una banda, de les Institucions més 
significatives de la Ciutat i, per altra banda, en qualitat de 
persones d’especial rellevància ciutadana. 

Designar membres Vocals 
Primer Consell de Ciutat 

DICTAMEN 
 
“Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de 
ciutat, el Ple Municipal, a instància de l’equip de govern, va aprovar la 
creació del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions 
d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de 
les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en 
el qual els representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i 
es corresponsabilitzen dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que segons disposen els articles 104 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha 
d’estar composat per representants de cada Grup Polític Municipal, 
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dels diferents Consells Sectorials de participació ciutadana, de 
persones representants de les Institucions més significatives de la 
ciutat, persones d’especial rellevància ciutadana, i persones 
representants de la ciutadania, designats per l’Alcalde en virtut d’un 
procediment aleatori. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 7278/2012, de data 
21 de novembre, s’ha procedit a la designació dels cinc Vocals 
membres del primer Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, en 
representació de la ciutadania. 
 
Atès que els diferents Consells sectorials de participació ciutadana i 
els diferents Grups Polítics Municipals han escollit o designat els seus 
representants en el Consell. 
 
Atès que l’Alcaldia ha proposat les 10 persones representants de les 
Institucions més significatives de la ciutat, així com les 5 persones 
d’especial rellevància ciutadana, que d’acord amb la regulació del ROM 
s’han d’integrar en aquest primer Consell de Ciutat. 
 
Per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Designar a les persones que a continuació es relacionen com 
a membres Vocals del primer Consell de Ciutat de Cornellà de 
Llobregat, en representació, per una banda, de les Institucions més 
significatives de la Ciutat i, per altra banda, en qualitat de persones 
d’especial rellevància ciutadana. 
 
Per part de les Institucions més significatives de la ciutat 
 
 Senyor José Gálvez Alcaide 

UE. CORNELLÀ 
 
 Senyora Gemma Gallofré Sanahuja 

PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
 
 Senyor Antonio Martín Muñoz 

ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA PEA DOMINÓ 
 
 Senyora Pura Velarde Cidoncha 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE CORNELLÀ (FAVCO) 
 
 Senyor Xavier Juanto Cusiné 

SINDICAT UGT 
 
 Senyor Eduardo Jodar Larena 

SINDICAT CCOO 
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 Senyor Javier Egea Martínez 

CREU ROJA CORNELLÀ 
 
 Senyora Dolors Campos Rodríguez 

CORNELLÀ COMPRA A CASA 
 
 Senyora Aurora Rosa Trinidad 

ASSOCIACIÓ FEDERACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES 
 
 Senyor Juan Antonio Fernández Viader 

GREMI D’INSTAL·LADORS 
 
 
Per part de persones d’especial rellevància ciutadana 
 
 Senyor Josep Nadal Tusset 
 Senyora Helena Porras Masacaro 
 Senyor Benigno Martínez Ojeda 
 Senyor José Antonio Gallego Soto 
 Senyora Esperanza Megías Román 
 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones nomenades, 
als efectes escaients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
El que fem en aquest punt és fer un pas més enllà en el Consell de 
Ciutat que, com tots sabeu, començarà a caminar el 2013. 
 
Com sabeu tots els Grups Polítics aquí presents, us hem demanat 
col·laboració per tal de consensuar les persones que haurien de formar 
part d’aquest futur Consell de Ciutat, i a qui ha participat amb la seva 
aportació, se l’ha tingut en compte. 
 
Així designem a les 10 Entitats més significatives de la Ciutat – la 
veritat es que hauríem posat unes quantes més però no podíem – i cinc 
persones d’especial rellevància que són les següents: 
 
De les institucions més significatives de la ciutat, tenim a José Gálvez 
de la Unió Esportiva de Cornellà, a la Gemma Gallofré, del Patronat 



 
 

 
 

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

 

 23

Cultural i Recreatiu, a l’Antonio Martín, de l’Associació Cultural Peña el 
Domino, a la Pura Velarde, de la FAVCO, al Xaiver Juanto, del Sindicat 
UGT, a l’Eduardo Jodar, de Comissions Obreres, a Javier Egea, de la 
Creu Roja de Cornellà, a la Dolores Campos, del Cornellà Compra a 
Casa, a l’Aurora Rosa, de l’Associació de mares i pares d’alumnes i al 
Juan Antonio Fernández del Gremi d’instal·ladors. 
 
Com a persones d’especial rellevància tenim a Josep Nadal, a l’Elena 
Porras, al Benigno Martínez, al José Antonio Gallego i a l’Esperanza 
Mejías. 
 
La veritat és que totes elles són persones que s’estimen Cornellà, que 
treballen i que s’impliquen per ella. 
 
Amb aquests representants, juntament també amb els cinc ciutadans 
que abans hem nomenat, amb els representats dels diferents Consells 
de participació i amb els representants dels Grups Polítics Municipals, 
es constituirà un Consell que serà un nou espai de diàleg, de consens, 
però sobretot, de corresponsabilitat en les decisions. 
 
Amb aquests nomenaments volem recollir totes les sensibilitats del món 
social, del món cultural, de l’esportiu, de l’àmbit educatiu, del sindical, 
de les associacions de veïns, del comerç i del món econòmic de Cornellà. 
 
Volem crear, en definitiva, un espai global i obert on obrim el debat per 
tal de consensuar les estratègies globals de la ciutat. Un Consell per 
escoltar d’una forma molt directa a tota la ciutadania. Així, fruit de 
l’acord que vàrem signar el 2010, de Millores de Governança, avui ens 
trobem aquí, avui construïm nous ponts transparents de diàleg, un nou 
espai de participació ciutadana i, en definitiva, un òrgan consultiu que 
donarà resposta a reptes futurs de la Ciutat. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
No hem parlat en el punt anterior que feia referència al Consell de Ciutat 
per ajuntar la intervenció. En tot cas sí felicitar-nos perquè una mica 
està tot lligat i que aquest Consell de Ciutat pot començar a funcionar i, 
per tan,t desitjar que pugui, més o menys, treballar aquells temes que 
creiem que són importants avui, i que pensem que necessiten del màxim 
consens. 
 
Aquí hi ha molts temes i no és funció especifica d’aquest Ple decidir 
quins són els temes que s’han de parlar al Consell de Ciutat, però sí que 
em sembla, com a mínim, orientar aquelles coses que avui han de 
preocupar a la ciutat, com la situació educativa, cultural, dels 
equipaments, de les necessitats de planejaments urbanístics futurs. 
 



 24

Crec que són coses que s’haurien de plantejar en el marc del Consell de 
Ciutat i que per tant, en la mesura de les possibilitats, això pugui 
funcionar. Estem contents de l’equip de gent que s’ha pogut nomenar 
per participar al Consell, però sobretot, el que em sembla important, i en 
aquesta línia, complementant la intervenció de la Portaveu del Govern, 
considerem que el que és important és que els Consells de participació, 
que les Comissions sectorials, incorporin el màxim de gent que, més o 
menys, vagi interessant-se per la Ciutat. 
 
En aquest sentit nosaltres ja vam plantejar que és un bon exercici que 
aquesta gent que la ciutat ha premiat com a Premi Ciutat de Cornellà, la 
gent que als Consell de participació els nomenen com a persones 
d’especial rellevància en els temes, puguin tenir presència i participació 
en diferents temes. I per posar un exemple senzill, si algun dia el 
Consell de Ciutat ha de tenir una reunió per parlar de temes d’educació 
o de benestar, és important que la gent del conjunt de la ciutat, estigui o 
no estigui en el Consell de Ciutat, pugui participar per la seva especial 
rellevància. 
 
Per exemple, parlem del Consell de Benestar Social, són moltes les 
entitats que hi participen i seria absurd que ho treballés només el 
Consell de  Ciutat i no s’incorporés a la gent que pot estar en el Consell 
de Benestar. 
 
Per tant, en la línia d’intentar ser una mica flexibles, sí que plantegem 
que aquest Consell, tant la gent, com el Consistori, ens ho agafem amb 
ganes, perquè creiem que és un moment on legitimar les polítiques 
públiques des dels Conselsl de Participació, té especial rellevància i 
especial interès, i en aquests dies, i desprès d’unes Eleccions on hi ha 
hagut tanta participació, crec que ens hem de reafirmar que la gent vol 
participar i vol opinar, i que és important que, com Ajuntament, ens hi 
posem. 
 
Insistim, és important la gent que hem nomenat i la gent que representa 
entitats significatives i persones d’especial vàlua de la ciutat, però 
també serà important veure de quina manera fem que el conjunt de la 
ciutadania hi jugui un paper, que no ens deixem a ningú, no ens 
interessa fer un Senat dins d’aquest Consell de Ciutat, sinó que ens 
interessa fer un espai on la ciutadania realment si pugui trobar 
reflectida i pugui participar. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas dir una cosa. El Consell de Ciutat és un espai en un àmbit 
que, evidentment, nosaltres posarem en marxa i que no tenim cap 
experiència. Un pot tenir la temptació de que el Consell de Ciutat sigui 
un espai on es pugui avalar les polítiques municipals que es fan per part 
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del govern. Una altra temptació seria utilitzar-lo per no avalar altres 
polítiques, siguin de l’Ajuntament o fora d’aquest.  
 
Personalment penso que això seria un error, tant una cosa com l’altra. 
Crec que, aleshores, no serviria per a res, perquè seria només un 
element d’utilització. El que crec que hem d’intentar, encara que en el 
moment en que nosaltres vam pensar i vam fer el Reglament del Consell 
de Ciutat parlàvem de moltes coses municipals, en els moments que 
vivim, és com podem usar la paraula “utilitzar”, però no des del punt de 
vista de “maniquear”, sinó des del punt de vista d’aprofitar l’espai, per 
intentar incentivar una mica una certa dinamització de coses que 
probablement estarien bé, com temes relacionats amb valors, temes 
d’implicació en la ciutat de coses que no podran cobrir en els propers 
anys els poders públics, que sigui cobert per part de persones de forma 
voluntària, i incentivar una certa dinamització i moviment ciutadà. 
 
És a dir, que això, només per evitar allò de l’element “Senat”, no sigui 
només un espai on només fas un deba,t i quan surts per la porta 
t’oblides i desprès que cadascun ja farà la seva vida, sinó a veure com 
ho podem aprofitar. Jo crec que això dependrà de les nostres habilitats. 
Crec que tenim una bona eina, que és per exemple l’Acord Social, com a 
funcionament, i allò que comentaves jo ho comparteixo. No tenim que ser 
rígids, la gent que no està al Consell de Ciutat, si es fa una cosa 
concreta, no pot venir gent de fora, doncs  clar que sí que poden venir de 
fora, a ajudar, a estimular, al que sigui. 
 
El que hem d’intentar evitar, des del punt de vista del govern, és 
utilitzar-lo per avalar les polítiques del govern, i des del punt de vista de 
l’oposició de l’Ajuntament o de l’oposició a altres governs, és utilitzar-lo 
per dir: “avala les nostres direccions més polítiques”. Perquè sinó, al 
final, les persones que intentem que se sumin a un projecte més 
estratègic de ciutat, hem d’evitar que entrin i puguin estar, diria - entre 
cometes – “només fent això. 
 
Aquesta és la meva opinió. El Reglament diu altres coses, tindrem que 
parlar de pressupostos, d’altres temes. Em sembla bé, cap problema, 
però és una bona oportunitat, amb persones que tots coneixem,  que  -
com tu ho has dit molt bé - tenen una trajectòria a la ciutat d’implicació i 
de compromís, doncs aprofitar-ho. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa  a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre 
del dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de 
l’Alcaldia-Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 120 del 
Reglament Orgànic Municipal, i es passa a tractar els assumptes 
següents: 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA 
 
 
1.- Rectificar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General 
per a l’exercici 2013, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
25 d’octubre de 2012. 

Rectificar acord aprovació 
Inicial Pressupost general 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici 
2013, adoptat pel Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2012. 
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Atès que amb posterioritat a l’adopció d’aquest acord, s’ha produït una 
nova necessitat de despesa per a la qual no s’havia previst cap crèdit 
pressupostari i que caldrà atendre-la durant l’exercici pressupostari 
2013, d’acord amb la memòria de la Tinença d’Alcaldia d’Economia i 
Interior que s’adjunta. 
 
Atès que aquesta necessitat sobrevinguda comporta que els crèdits 
pressupostaris previstos inicialment al Pressupost de l’Ajuntament per 
a l’exercici 2013, s’hagin de modificar, tot i que el seu import total, així 
com els imports parcials per capítols econòmics, programes de 
despeses i departaments no es resulten modificats, per la inclusió d’un 
nou crèdit pressupostari i la correlativa disminució d’un crèdit 
pressupostari previst inicialment, en els termes recollits a la memòria 
de la Tinença d’Alcaldia d’Economia i Interior abans esmentada. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General 
per a l’exercici 2013, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 
d’octubre de 2013, en els termes que figuren en el document annex. 
 
Segon.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat 
establerta a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Tercer.- El present acord, així com el Pressupost General inicialment 
aprovat, s’entendran aprovats definitivament, si durant el termini 
d’exposició pública no es presenten reclamacions.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
L’objecte és rectificar el punt d’aprovació del pressupost que vam portar 
al Ple passat i consisteix en un nou crèdit pressupostari per atendre a 
les despeses d’un contracte d’arrendament, d’un “renting” d’un dels dos 
vehicles que existeixen a l’Ajuntament, i que hem de fer perquè un dels 
vehicles ha tingut una avaria molt important i molt costosa, i surt molt 
més barat fer un “renting” que, òbviament, comprar un cotxe nou o fer la 
reparació.  
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Com que aquesta partida no estava creada i ha estat un tema totalment 
sobrevingut, hem de fer aquesta rectificació per poder crear aquesta 
partida per l’any 2013 i iniciar el procés de contractació per poder 
adjudicar aquest “renting” a una de les empreses que es presentin a la 
licitació. 
 
Només és això, estem parlant de 9.000 euros, encara que potser serà 
més del que costi. Es crea aquesta partida i es minora d’una altra 
partida, en aquest cas de Programes de l’Alcaldia, el que vol dir que el 
pressupost queda exactament igual. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,  
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
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2.- Restar assabentats de la recepció en data 11 de juny per part 
de l’AMB de les obres corresponents al projecte de les noves 
piscines al complex esportiu de Can Mercader, fases I i II, i de les 
obres corresponents al projecte complementari de remodelació de 
la piscina exterior infantil i dels vestidors de suport. 

Restar assabentats obres 
Noves piscines Can Mercader 

DICTAMEN 
 
“Vist el conveni de col·laboració subscrit en data 6 d’octubre de 2009 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) per al 
finançament de les obres del projecte bàsic i d’execució de les noves 
piscines al complex esportiu de Can Mercader d’aquest terme 
municipal. 
 
Vista així mateix l’addenda al conveni esmentat subscrita en data 4 
d’octubre de 2010. 
 
Atès que la MMAMB, d’acord amb les clàusules contingudes en el 
conveni, es comprometia a dur a terme la direcció i control de les 
obres, garantint-ne la coordinació tècnica amb l’Ajuntament i a 
informar-l’hi dels tràmits essencials del procés de contractació 
(iniciació del procediment, obertura de pliques, adjudicació i 
formalització del contracte) així com del procés d’execució de les obres. 
 
Atès que el conveni restava vigent des de la seva signatura, fins un cop 
estiguessin executades, recepcionades i cedides a l’Ajuntament les 
obres objecte d’aquell. 
 
Atès que en data 9 de febrer de 2010, la gerència de la MMAMB va 
adjudicar a l’empresa Construcciones Rubau, S.A., les obres 
corresponents al projecte de les noves piscines complex esportiu de 
Can Mercader, fase I; i, posteriorment, la seva Junta de Govern en 
data 22 de juliol de 2010, va adjudicar a la mateixa empresa la fase II 
de l’esmentat projecte. 
 
Atès que el 21 de juliol de 2011 va tenir lloc la constitució de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), que d’acord amb la Llei 31/2010, 
de 3 d’agost, va succeir la MMAMB. 
 
Atès que, així mateix, la gerència de l’AMB en data 25 d’octubre de 
2011 va adjudicar a l’empresa Construcciones Rubau, S.A., les obres 
corresponents al projecte complementari de remodelació de la piscina 
exterior infantil i dels vestidors de suport a Can Mercader. 
 
Atès que en data 11 de juny de 2012 va tenir lloc la recepció de les 
obres esmentades subscrivint-se les corresponents actes de recepció 
entre la direcció facultativa de les mateixes i l’empresa adjudicatària. 
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Atès que per resolució de la gerència de l’AMB del passat 20 de juliol i 
per acord de la seva Junta de Govern de data 24 de juliol, l’Àrea 
restava assabentada de la recepció de les obres descrites i es resolia i 
acordava, respectivament, posar-les a disposició de l’Ajuntament per al 
seu ús i manteniment i formalitzar la corresponent acta de lliurament 
de les obres, així com aprovar les respectives certificacions finals; 
resultant els imports totals dels contractes els que s’indiquen tot 
seguit: 
 
Remodelació de la piscina exterior infantil i dels 
vestidors de suport al complex .................................  256.216,95 € 
Noves piscines al complex esportiu de Can Mercader 
Fase I .....................................................................  5.612.615,34 € 
Noves piscines al complex esportiu de Can Mercader 
Fase II ....................................................................  926.116,62 € 
 
Vistes les actes de lliurament subscrites en data 29 d’octubre entre el 
gerent de l’AMB i l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant les quals 
es fa entrega a aquest Consistori de les obres i instal·lacions 
executades, anteriorment citades.  
 
Vist l’informe emès en data 21 de novembre pel Director de Projectes 
d’Espai Públic. 
 
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les delegacions que legalment 
té conferides, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentat de la recepció en data 11 de juny per part 
de l’AMB de les obres corresponents al projecte de les noves piscines al 
complex esportiu de Can Mercader, fases I i II, i de les obres 
corresponents al projecte complementari de remodelació de la piscina 
exterior infantil i dels vestidors de suport. 
 
Segon.- Ratificar les actes de lliurament subscrites el passat 29 
d’octubre entre el gerent de l’AMB i l’alcalde d’aquest Ajuntament, 
mitjançant les quals es fa entrega a aquest Consistori de les obres i 
instal·lacions executades, corresponents als projectes a que es fa 
esment a l’apartat anterior. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció municipal i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Patrimoni, als 
efectes d’incorporar les obres citades al Inventari Municipal de Béns i 
Drets d’aquest Ajuntament, traslladant-li així mateix les actes 
citades.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic 
 
Aquesta proposta conté dos punts que venen a donar compliment del 
Conveni signat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de 
Cornellà pel finançament i execució de les obres del Complex Esportiu 
de les Piscines de Can Mercader. 
 
En aquest conveni s’establia que l’Àrea aportaria la direcció i l’execució 
de les obres i que restaria vigent fins que estiguessin realitzades, 
cedides, executades i lliurades a l’Ajuntament. 
 
Doncs bé, el que fem en aquest Ple és proposar-vos restar assabentats 
de la recepció de les obres per part de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i, en segon lloc, ratificar les Actes de lliurament que va 
signar el Gerent de l’Àrea i el nostre Alcalde el passat dia 29 d’octubre, 
a les quals es fa el lliurament d’aquests obres i de les instal·lacions de 
les Piscines de Can Mercader d’aquest Municipi. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Qui fa les obres és l’Àrea Metropolitana i el que tenim que fer és 
recepcionar-les perquè sinó nosaltres no podem començar a contractar 
tots els serveis, i  si no ho fem significa que no podem posar-lo en marxa 
el mes de gener. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
1.- Informació de l’Alcaldia sobre estadística de violència de 
gènere. 

Informació estadística 
violència de gènere 

Senyora Rocío García Pérez, Presidenta Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania. 
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La informació, que malauradament ens tocaria donar en aquest Ple, és 
en relació a les dades de les dones mortes a mans de la violència 
masclista fins el dia 29 de novembre, o sigui que la dada és des del dia 
1 de gener fins avui, i com sabeu, el Dia Internacional contra la violència 
masclista és el dia 25, i avui ens correspondria donar aquesta. 
 
Han estat 58 dones mortes i 7 menors, fins el dia d’avui, les persones 
que han mort a mans de les seves parelles o exparelles. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Sabeu que és un acord que vam prendre, ja que abans informàvem 
sobre aquesta qüestió mensualment, i desprès vam rectificar i vam dir 
que seria anualment. 
 
 
 
2.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una pregunta que ha formulat el Partit Popular i que ja ha estat 
contestada. 
 
Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa, regidora del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que resta 
com segueix: 
 
“Atès els fets esdevinguts i ja denunciats durant el dia de la Vaga 
General al negoci on aquesta regidora hi treballa i contra la meva 
persona, així com contra la d’un familiar. 
 
Atès altres fets dels que som coneixedors respecte d’altres incidències 
succeïdes aquesta jornada, en els que els dits Piquets Informatius 
violentaven ciutadans de Cornellà per exercir el seu dret a treballar. 
 
Atès les repetides queixes que ens han arribat a la nostra Oficina 
d’Atenció Ciutadana sobre aquests esdeveniments i la manca 
d’assistència que van patir les víctimes, suportant autèntiques 
situacions d’inseguretat i risc. 
 
Atès la pregunta que aquesta regidora va formular a la darrera sessió 
de la Comissió Informativa que presideix, en el torn de precs i 
preguntes sobre informació de les actuacions que van dur a terme el 
cos de la policia municipal el dia de la Vaga General el passat 14 de 
novembre. 
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Atès la seva resposta justificant la inexistència de dades al respecte en 
el fet de que una suposada llei limitava les competències de la Guàrdia 
Urbana a assumptes de tràfic. 
 
Atès que l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de 
Forces i Cossos de Seguretat estableix entre les competències i 
obligacions dels cossos de policia local protegir les autoritats 
municipals, així con cooperar en la resolució de conflictes privats quan 
siguin requerits per això. 
 
Atès la seva obligació de conèixer, complir i fer complir la Llei com a 
càrrec públic. 
 
Atès la manifesta desconeixença o incomprensió dels preceptes legals 
que mostra. 
 
Atès que a banda de desconèixer o no comprendre les Lleis, se les 
inventa. 
 
Atès la seva predisposició a fer pedagogia amb males maneres i 
prepotència. 
 
Atès que rectificar és de savis. 
 
Per tot el que s’exposa, el Grup Municipal del Partit Popular de 
Cornellà,  
 

SOL·LICITA 
 
- Quants efectius del cos de la Guàrdia Urbana de Cornellà van 

patrullar durant la Jornada de la Vaga General del passat 14 de 
novembre, especificant el mitjà rodat utilitzat per desplaçar-se i 
òbviament sense comptar Caps del Cos i Oficinistes que no varen 
assistir a la via pública? 

 
- Quin número de incidències registrades coneix i té constància el 

Cos de la Guàrdia Urbana de Cornellà que succeïssin durant la dita 
jornada de la Vaga al nostre municipi? 

 
- A quantes assistències varen acudir els agents de la Guàrdia 

Urbana de Cornellà durant la jornada de la Vaga General del passat 
14 de novembre i quines actuacions varen dur a terme per resoldre-
les?” 

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Preguntar al senyor Rosell si té alguna pregunta. 
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Senyor Jordi Rosell Segura, Portaveu del Grup Municipal de CIU  
 
Assenyalar que ja hi consta. 
 
 
Per part del senyor Jordi Rosell Segura, Portaveu del Grup 
Municipal de CIU, s’ha presentat la present pregunta, que resta 
com segueix: 
 
“Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades 
per escrit en el termini màxim d’un mes. 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria disposar 
saber de tots els terrenys i places d’aparcament de propietat total o 
parcial de l’Ajuntament d’ells la següent informació: 
 
 Ubicació (carrer i número, i carres amb els que limita). 
 M2 de superfície. 
 Valor de taxació i moment de taxació. 
 Ús actual.” 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El que demanen és una informació, per tant aquesta ja serà contestada. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal del 
d’ICV-EUiA-E 
 
Demanar una mica més de rigor en alguns processos de treball, en 
concret m’estic referint al Pla d’Igualtat de Dones. Per motius que se 
m’han explicat, estava en la Comissió Informativa com un punt que 
passaria a l’Ordre del Dia del Ple i desprès ha caigut. 
 
M’han explicat les raons, però demanar des del nostre Grup una mica 
més de seriositat en aquests temes. És un tema que el nostre Grup 
Municipal fa molt temps que us reclamem, personalment mai vaig 
entendre per què no es va aprovar, es va dir que era per les eleccions 
municipals, cosa que no veig què té a veure amb les eleccions per 
aprovar-ho. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Formular un prec, per dir que els que estem a les Associacions aquests 
dies hem vist que hi havia diferents convocatòries i diferents fotos i 
coses que arribaven en relació  al tancament de l’activitat del Cinema 
Pisa. 
 
Per això fem un prec en el sentit de que, en la mesura de les seves 
possibilitats, la informació des del Govern fos més o menys clara, ja que 
l’únic que sabem és el que ens ha explicat l’empresa que explota el 
servei del cinema. Demanar que expliqueu millor quin calendari de 
treball hi ha en relació al Cinema Pisa i en aquesta mateixa mesura 
entenem que l’activitat de cinema acabarà, si que pregaríem, que en 
tant que ciutat, penséssim en fer algun tipus d’activitat, reconeixement o 
memòria del que ha significat aquest cinema, dintre de les possibilitats 
de la situació econòmica del Consistori i de la situació de la ciutat. 
 
Crec que és important ja que és l’última peça de cinema de barri que ens 
queda i que des de l’Àrea de Cultura es penses com se’l pot fer un cert 
reconeixement al cinema i el que ha significat per la ciutadania, ja que 
crec que no és poc i no podem obviar-ho com a Consistori. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Regidor del Grup Municipal 
del PP 
 
És en relació a l’Oficina de Mediació Hipotecària que es va anunciar que 
es posaria en marxa el passat mes de juny. 
 
El 26 de juny s’anunciava l’obertura d’aquesta Oficina, la qual, segons 
consta encara en la web de l’Ajuntament, serviria per intercedir entre 
famílies que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca i els 
Bancs, amb la finalitat de trobar fórmules que evitin la pèrdua de la llar 
per part de les famílies afectades. 
 
Això és el que diu la web avui. Atenent a que aquesta informació 
afectava a moltes famílies de la nostra ciutat amb greus problemes, i 
que en la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat 
d’aquest mes anava com a punt de l’ordre del dia crear el servei 
d’assessorament sobre deute hipotecari o “fideute” que es 
desenvoluparà en l’Oficina Local d’Habitatge, així com aprovar el 
conveni de col·laboració entre l’Agència d’Habitatge de Catalunya i 
aquest Ajuntament, i que segons la informació que es va facilitar en 
l’esmentada Comissió, finalment aquest servei d’assessorament no es 
farà realitat. 
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Atenent, també, que per part d’aquest Ajuntament es va donar una 
informació el mes de juny que no s’ajustava a la realitat i s’ha jugat 
amb les esperances de les persones afavorides que esperaven aquest 
servei, la pregunta seria, si aquesta Oficina d’Atenció Hipotecària es va 
arribar a obrir quan es va anunciar el mes de juny. Si va ser així, quina 
o quines persones van ser al front d’aquest servei, ja que segons es deia 
a la web, es comptarà amb els serveis d’un Advocat especialista en 
aquests temes, i si no es va arribar a obrir, per quin motiu es va 
anunciar aquesta obertura. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ja se li contestarà 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Regidor del Grup Municipal 
del PP. 
 
El prec és en relació al que va succeir en l’última Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat, presidida pel senyor Antonio Martínez. 
 
En aquesta Comissió va haver per part del Primer Tinent d’Alcalde, 
males maneres, com acostuma a mostrar en aquestes Comissions que 
presideix, així com prepotència i despotisme amb el que està acostumat 
a tractar als membres d’aquesta Corporació i als ciutadans que 
representa. 
 
La sol·licitud de la Regidora dels nostre Grup, senyora Isabel Pérez, que 
va presentar el passat dimecres,  sobre l’execució d’una multa errònia i 
injusta contra un ciutadà de Cornellà, a la qual el senyor Antonio 
Martínez va donar una resposta inconnexa i sense sentit sobre la seva 
voluntat de no prevaricar. 
 
Atenent que al Títol Setè de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el 
seu Capítol Primer, article 105 en concret, es contempla la possibilitat de 
que les Administracions Públiques puguin revocar, en qualsevol moment, 
els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta 
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis o 
sigui contrària al Principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’Ordenament 
Jurídic. Així mateix s’estableix la possibilitat de rectificar, en qualsevol 
moment, d’ofici, o a instància dels interessats, els errors materials, de 
fet o aritmètics existents en els seus actes, atenent a l’obligació de 
conèixer, complir i fer complir la Llei com a càrrec públic, i a la seva 
obligació, com a càrrec públic, d’atendre i respondre als ciutadans 
d’aquest municipi. 
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També, en base a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal del 
nostre Ajuntament, pel qual s’exigeix als membres de la Corporació 
Municipal, actuar en l’exercici del seu càrrec, observant la deguda 
cortesia i respecte personal amb la resta dels càrrecs electes, el Prec 
seria que es disposi a exercir les seves obligacions com a càrrec públic 
al servei dels ciutadans de Cornellà i atengui a les seves peticions 
legítimes, encara que l’interlocutor no sigui cap persona afiliada al Partit 
dels Socialistes de Catalunya, i que rectifiqui les seves formes, al 
menys, quan es dirigeixi als Regidors representants del Partit Popular 
de Cornellà. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquest prec té un problema, i és que per haver-li donat solidesa 
d’argumentació, es podria haver estalviat el penúltim paràgraf. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les dinou hores i trenta minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, junta-
ment amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 


