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ACTA PLE NÚM. 2/13 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 31 DE 
GENER 2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 31 DE GENER DE 2013 A LES 19:00 HORES 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
31 de gener de dos mil tretze, 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. 14/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 20 de desembre de 2012. 
 
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.- Aprovació de l’acta núm. 1/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 4 de gener 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 decret 
11/13 de data 09-01. 

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: 
 
 
3.1. Decret núm. 11/13 de data 9 de gener. 
 
“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 conforme al que disposa l’article 104 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), que regula la composició d’aquest Consell, tant els 
Grups Polítics Municipal com els diferents Consells Sectorials de 
participació han designat els seus representants, i mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm. 7278/2012, de 21 de novembre i acord Plenari de 
data 29 de novembre següents, s’han designat, en el primer cas, previ 
sorteig realitzat a l’efecte, 5 representants de la ciutadania, i en el 
segon, els 10 representants de les Institucions més significatives de la 
ciutat i les 5 persones d’especial rellevància ciutadana. 
 
Atès que, tal i com preveu l’article 106 del ROM, aquesta Alcaldia pot 
nomenar fins a un màxim de 2 Vicepresidents/tes d’entre els membres 
del Consell de Ciutat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 
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HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar constància de que, realitzats tots els nomenaments 
corresponents per les entitats representades i pels òrgans municipals 
competents per a això, el primer Consell de Ciutat de Cornellà de 
Llobregat, amb els Vicepresidents que aquesta Alcaldia nomeni en el 
seu moment, estarà conformat per les persones següents: 
 
1. President 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo 
Alcalde 

 
 
2. Vocals 
 
a) En representació dels Grups Polítics Municipals 
 

 Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM): 
Senyora Emilia Briones Matamales 

 
 Partir Popular (PP): 

Senyor Maximiliano Palacios Palacios 
 
 Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E): 

Senyor Arnau Funes Romero 
 
 Convergència i Unió (CIU): 

Senyor Jordi Rosell Segura 
 
 
b) En representació dels Consell de Participació de Cornellà de 

Llobregat. 
 

 Consell Municipal d’Esports 
Senyor José Rey Moreno 

 
 Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional  

Senyora Agustina Varas Martín 
 
 Consell Municipal de la Dona 

Senyora Matilde Gómez Gómez 
 
 Consell Municipal de Participació de Medi Ambient 

Senyor José Antonio Alvear Brito 
 
 Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 

Senyor René López Lucas 
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 Consell Assessor de la Gent Gran 

Senyora Mª Asunción Rubio Nicolás 
 
 Consell Municipal de Salut 

Senyor Jaume Vidal Forns 
 
 Consell Comunitari de Serveis Socials 

Senyor Felipe Mata García 
 
 Consell Municipal de Cultura 

Senyor Joan Romagosa López 
 
 
c) Per part de les Institucions més significatives de la ciutat 
 

 Senyor Alejandro Talavera Nos 
UE. Cornellà 

 
 Senyora Gemma Gallofré Sanahuja 

Patronat Cultural i Recreatiu 
 
 Senyor Antonio Martín Muñoz 

Associació Cultural i Recreativa Peña 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 
 
 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 
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d) Per part de persones d’especial rellevància ciutadana 
 

 Senyor Josep Nadal Tusset 
 Senyora Helena Porras Mascaro 
 Senyor Benigno Martínez Ojeda 
 Senyor José Antonio Gallego Soto 
 Senyora Esperanza Megías Román 

 
 
e) Per part de la ciutadania de Cornellà de Llobregat 
 

Titulars 
 

 Senyor Juan Oliva Carrasco 
 Senyor Miguel Angel Cabeza Tocón 
 Senyor Alberto Prieto Miguel 
 Senyora M. del Carmen Remolins Isant 
 Senyora Olga Hernández de León 

 
Suplents 

 
 Senyor Alvaro Romero Mato 
 Senyor Juan Schwarze García 
 Senyor  Dominique Ramos Sánchez 
 Senyor Ramon Santamaria Calvache 
 Senyor Lluís Ponce Garrido 

 
 
3. Secretària 
 

 Senyora Carmen Alonso Higuera 
Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i 
Institucions afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la 
primera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que 
es disposa a l’article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38, del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.” 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
4. Rectificar l’acord plenari de 31 de maig de 2012, en el sentit 
d’ampliar la designació com a administració actuant a favor de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (Procornellà), amb les tasques d’execució del sistema 
de cooperació corresponent a l’àmbit d’actuació del Projecte de 
reparcel·lació del polígon 3 – Soler i Cortada, de la modificació del 
Pla General Metropolità de 1976 en el sector Suris-Fontsanta. 

Rectificar acord plenari 
Admon. Actuante Procornellà 
Polígon 3 Soler i Cortada. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord plenari de 31 de maig de 2012 en virtut del qual es va 
designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornellà, SA (Procornellà), en la seva condició d’entitat urbanística 
especial, com a administració actuant als efectes exclusius de ser 
receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del 
Projecte de reparcel·lació del polígon 3 - Soler i Cortada de la 
modificació del Pla General Metropolità de 1976 en el sector Surís-
Fontsanta de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb l’article 23, 
apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Vista la modificació puntual del Pla General Metropolità de 1976 en el 
sector Surís - Fontsanta de Cornellà de Llobregat, aprovada 
definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques en data 7 d’abril de 2010 i publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya en data 14 d’abril de 2010, la qual 
delimita, entre quatre polígons d’actuació urbanística, el Polígon 3 - 
Soler i Cortada de sòl urbà no consolidat i estableix per a la seva 
execució, el sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació. 
 
Atès que, malgrat que la documentació d’aprovació del projecte de 
reparcel·lació del polígon 3 – Soler i Cortada- aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local en data 1 de juny de 2012, especifica que la 
iniciativa del projecte és de l’Ajuntament de Cornellà, com correspon a 
la modalitat de cooperació, que l’exerceix a través de Procornellà, 
mancava donar-li la formalitat necessària i plasmar-ho en l’acord de 
nomenament d’aquesta societat com a administració actuant, que 
només es va referir a la possibilitat que aquesta pogués ser receptora 
de la cessió de l’aprofitament; es fa necessari rectificar aquell acord, a 
fi d’ampliar la designa efectuada a les tasques d’execució del sistema 
de cooperació a que es refereixen els articles 180, 181 i 182 del 
Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 
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Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal 
de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), 
reuneix la condició d’entitat urbanística especial als efectes 
assenyalats a l’article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, per 
poder ser designada administració actuant en els esmentats projectes, 
amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text 
refós. 
 
Vist l’informe de la Directora i de l’Assessora jurídica d’Acció Territorial 
i Habitatge de data 15 de gener de 2013, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el nou redactat donat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, en relació a la necessitat de sotmetre 
aquesta designa a la publicitat requerida per a l’executivitat dels 
projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Atesa la possibilitat que l’administració rectifiqui d’ofici les errades 
materials, en aquest cas, l’omissió soferta a l’acord plenari de 31 de 
maig de 2012, d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 16 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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.- Rectificar l’acord plenari de 31 de maig de 2012 en el sentit 
d’ampliar la designa com a administració actuant a favor de l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA 
(Procornellà), en la seva condició d’entitat urbanística especial, a les 
tasques d’execució del sistema de cooperació a que es refereixen els 
articles 180, 181 i 182 del Reglament de la llei d’urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, corresponent 
a l’àmbit d’actuació del Projecte de reparcel·lació del polígon 3 - Soler i 
Cortada de la modificació del Pla General Metropolità de 1976 en el 
sector Surís-Fontsanta de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb 
l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a 
l’executivitat de l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de 
conformitat amb l’article 23.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost en relació al 119.2.e) del mateix Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
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d’agost, segons el nou redactat donat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà) i al 
Departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament.” 
 
 
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 tracta de rectificar l’acord plenari de 31 de maig de 2012, en el sentit 
d’ampliar la designació com a administració actuant a favor de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (Procornellà), amb les tasques d’execució del sistema de 
cooperació, corresponent a l’àmbit d’actuació del Projecte de 
reparcel·lació del Polígon 3 – Soler i Cortada, de la Modificació del Pla 
General Metropolità de 1976 en el sector Suris Fontsanta. 
 
Simplement és per a que l’empresa municipal, que és l’administració 
actuant, pugui també fer els enderrocs i els reallotjaments. 
 
 
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. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
5. Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), com a administració 
actuant als efectes exclusius de ser receptora de la cessió 
obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües 
de Barcelona, confluència del carrer Tarragonès i la carretera de 
Cornellà a Sant Joan Despí BV-2011. 

Designar a Procornella 
com administració actuant 
sector Aigües. 

DICTAMEN 
 
“Vista la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de 
les instal·lacions d’Aigües de Barcelona en la confluència del carrer 
Tarragonès i la carretera de Cornellà a Sant Joan Despí BV-2011 de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Vista la petició de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), d’11 de gener de 2013, en la 
seva condició d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a 
l’article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, sol·licitant 
la designació com a administració actuant als efectes exclusius de ser 
receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del 
Projecte de reparcel·lació, en tràmit, del polígon d’actuació urbanística 
delimitat a l’esmentada Modificació, de conformitat amb l’article 23, 
apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós. 
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal 
de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), 
reuneix la condició d’entitat urbanística especial als efectes 
assenyalats a l’article 22.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, per 
poder ser designada administració actuant en els esmentats projectes, 
amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text 
refós. I que la intenció política de fer-la receptora de la cessió 
obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació dels Projectes de 
reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal és una decisió 
que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
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Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el nou redactat donat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, en relació a la necessitat de sotmetre 
aquesta designa a la publicitat requerida per a l’executivitat dels 
projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Vist l’informe de la Directora i de l’Assessora jurídica d’Acció Territorial 
i Habitatge de data 14 de gener de 2013, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, segons el nou redactat donat per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, en relació a la necessitat de sotmetre 
aquesta designa a la publicitat requerida per a l’executivitat dels 
projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
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.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), en la seva condició d’entitat 
urbanística especial, com a administració actuant als efectes exclusius 
de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 
percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 
urbanística delimitat a la Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de Barcelona en la 
confluència del carrer Tarragonès i la carretera de Cornellà a Sant 
Joan Despí BV-2011 de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb 
l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar 
en el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 
160 i següents del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 
segons el nou redactat derivat de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació de l’esmentat text refós i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal 
corresponent. 
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Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a 
l’executivitat de l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de 
conformitat amb l’article 23.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost en relació al 119. 2.e) del mateix Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, segons el nou redactat donat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà) i al 
Departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament.” 
 
 
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  
 
Aquest acord també és designar a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (Procornellà), com a 
administració actuant, als efectes exclusius de ser receptora de la cessió 
obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre 
l’aprofitament urbanístic, en l’àmbit de les instal·lacions d’Aigües de 
Barcelona, confluència del carrer Tarragonès i la carretera de Cornellà a 
Sant Joan Despí BV-2011. 
 
És el mateix, però com es fa la feina com a  administració actuant, 
també rep l’empresa l’aprofitament mig que dóna el sector. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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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 de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
6. Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 a 
l’entorn de l’àntic cinema Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda 
de Sant Ildefons, l’avinguda República Argentina, el carrer de la 
Miranda i el carrer Mossèn Andreu. 

Aprovació inicial modifi- 
cació PGM-76 cinema  
Sandor. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’antic cinema 
Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda 
República Argentina, el carrer de la Miranda i el carrer Mossèn 
Andreu, 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 31 de maig de 
2012, mitjançant el qual s’acordà sotmetre a informació pública per 
període d’un mes el projecte de Modificació abans esmentat, i que va 
ser publicat mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província en data 20 de juny de 2012, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del 8 de juny de 2012, a la web municipal des de l’11 de 
juny a l’11 de juliol de 2012 i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament des 
del 13 de juny de 2012 al 13 de juliol 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, sense que durant aquest període, s’hagin presentat 
al·legacions o formulat suggeriments tal i com resulta de l’informe 
emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Vist que, amb anterioritat a aquest tràmit, es va sol·licitar informe a la 
comissió territorial d’urbanisme competent als efectes de l’article 
99.2.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el qual ha 
emès l’informe en sentit favorable en data 19 de juliol de 2012 (RGE 
20967) amb una sèrie d’observacions que han quedat recollides en la 
documentació d’aquesta aprovació inicial. 
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Vist, en relació a l’objecte, contingut i viabilitat de la modificació 
proposada, redactada per l’arquitecte Ricard Casademont, gerent de 
planificació i gestió urbanística de la societat municipal Procornella, 
l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de data 11 de 
gener de 2012, en sentit favorable i obrant a l’expedient, que es 
transcriu en la seva part necessària: 
 
 
“3. L’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’antic cinema 
Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda de 
la República Argentina, el c/ de la Miranda i el c/ Mossèn Andreu, de 
Cornellà de Llobregat, en tràmit, recull les observacions emeses per la 
Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, i 
en concret proposa: a) pel que fa a la regulació dels usos de les claus 
6b/13b OV, clau 5b/ 13b OV, i clau 4/13b OV, i d’acord amb la 
voluntat municipal d’admetre en el subsòl l’ús de magatzem vinculat 
al comercial de PB de l’edifici qualificat de 13b, s’estableix a la 
normativa (art. 6, 7 i 8), concretament que “s’admeten els usos 
d’aparcament, magatzem vinculat a l’ús comercial de la PB de l’edifici 
qualificat de 13 b, instal·lacions i serveis tècnics”.; b) Pel que fa a la 
reducció d’equipaments de Sant Ildefons, es fa necessari considerar 
que es tracta d’uns sòls patrimonials, ja que van ser objecte 
d’adquisició per part de les diferents administracions amb 
competències sectorials, i la reducció que proposa l’expedient, en 
tràmit, es conseqüència de reconèixer la urbanització consolidada 
d’aquests sòls, actualment destinats a places i espais enjardinats 
públics; i c) s’ha esmenat l’errada gràfica detectada en el plànol 01, i 
en conseqüència la trama dibuixada amb front al carrer Mossèn 
Andreu correspon a l’equipament qualificat de 7. Per altre part, com a 
resultat d’un anàlisis mes acurat del document, es considera més 
adient reduir l’àmbit de la modificació, de manera que tan sols 
s’encloguin, a l’expedient, el sols on es produeix un canvi de 
qualificació o de modificació d’usos, i amés siguin de propietat pública: 
1.717 m2 l’entorn de l’antic cinema Sandor i 39.027 m2 a l’illa 
(delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda República 
Argentina, carrer de la Miranda i c/ Mossèn Andreu), de la qual 
s’exclouen els blocs consolidats per l’edificació que mantenen la 
qualificació de zona subjecte a ordenació volumètrica específica (clau 
18). Per tant l’àmbit de l’expedient de Modificació es de 40.744, m2. 
 
 
4. El planejament vigent a l’àmbit de la modificació es el següent: a 
l’entorn de l’antic cinema Sandor, la modificació puntual del Pla 
general metropolità-76 a l’entorn del sector Montesa, aprovat 
definitivament en data 26 de juliol de 2011 (DOGC 5 d’agost de 2011), 
a l’àmbit de l’antic cinema Sandor, amb l’objectiu de resoldre els 
aparcament i l’emmagatzematge del comerç situat a la plata baixa 
d’acord a l’avantprojecte de l’edifici a construir a la zona 13b(ov), 
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qualifica com a zona de densificació urbana especial (clau 13 b*), una 
superfície de forma trapezoïdal situada al costat de la zona 13 b (ov), 
per ampliar els usos del subsòl a magatzem i aparcament, tot 
mantenint l’ús públic en superfície (sense cap mena d’edificació); i a 
l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, avinguda República 
Argentina, c/ de la Miranda i c/ Mossèn Andreu, el Pla general 
metropolità 76 i al Pla parcial Sant Ildefons de 6 de juliol de 1976. 
 
 
5. La definició precisa del projecte d’habitatges a executar a la cruïlla 
de la Ctra. d’Esplugues amb l’avinguda de Sant Ildefons i les 
necessitats tècniques que requereix la implantació de la superfície 
comercial proposada, en concret la ubicació de les ventilacions de les 
càmeres frigorífiques  (incompatible amb el règim de sistema d’espais 
lliures) fa necessari reduir el sòl qualificat de zona verda (900 m2), tot 
regulant els usos del subsòl  per tal de garantir la vialitat econòmica 
del sector. Per altre part, per la consolidació de l’estructura d’espais 
lliures i vies cíviques del barri de Sant Ildefons, en coherència amb 
l’estructura urbana consolidada, s’han d’ ajustar i modificar les 
qualificacions urbanístiques d’acord amb el planejament vigent (PP 
Sant Ildefons i PGM76). 
 
 
6. Els objectius de la proposta de modificació son: a) per un costat 
ordenar el subsòl d’una part del sòl situat a la cruïlla de Sant Ildefons 
amb la carretera d’Esplugues, a fi d’implantar els usos privats de 
magatzem, aparcament, i serveis tècnics que possibiliten el 
desenvolupament dels usos comercials previstos a la planta baixa de 
l’edifici, tot mantenint l’ús públic de la superfície (1.717 m2, 
mitjançant la qualificació en placa sistema vol/zona subsòl, d’acord a 
lo previst per l’article 7 de la Llei 3/2012), es a dir ajustar les 
qualificacions de vol i subsòl dels terrenys d’aquest àmbit, distribuïts 
de la següent manera: 650 m2 de Zona Verda/Densificació Urbana 
(clau 6b/13bOV), 1.054 m2 de Vial/Densificació Urbana (clau 
5b/13bOV), i 13 m2 ST/Densificació Urbana (clau 4/13bOV); i b) als 
sòls públics (de superfície 39.027 m2) de l’illa delimitada per 
l’avinguda de Sant Ildefons, l’avinguda República Argentina, el c/ de la 
Miranda i el c/ Mossèn Andreu, generar una estructura d’espais 
lliures, vies cíviques i vies urbanes que organitzi aquesta illa del barri 
de Sant Ildefons, en coherència amb l’estructura urbana consolidada i 
les reserves del PP sant Ildefons i del PGM 76, i que implica una 
remodelació dels sistemes públics de la citada illa (d’acord a l’establer 
a l’article 336 del PGM per les modificacions de l’ordenació en zones 
subjectes a ordenació volumètrica especifica, clau 18, provinents d’un 
planejament anterior, i de les determinacions establertes per l’article 
98 del TRLU, i l’article 7 de la Llei 3/2012), generant una estructura 
d’espais lliures, vies cíviques i vies urbanes que organitzi aquesta part 
del barri de Sant Ildefons en coherència amb l’estructura urbana 
consolidada i les reserves del Pla Parcial Sant Ildefons i el PGM-76. 
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Així es qualifica com a vial al carrer Buguenvíl·lea i com a vial cívic 
(clau 5b) els passatges i vies internes destinades a pas de vianants i 
aparcaments del barri de Sant Ildefons, es reajusta la qualificació de 
zona verda (prevista pel PGM76) de la plaça Galicia, i es reconeix com 
a zones verdes tota l’estructura d’espais lliures entre edificacions i les 
places situades sobre l’eix de comunicació de vianants situat sobre el 
CEIP Alexander Galí, mantenint els equipaments existents, tot 
reajustant la seva morfologia d’acord a l’estructura urbana 
consolidada (que implica una reducció de la superfície del sòl 
d’equipaments), de manera que els sòls de l’àmbit passen a tenir la 
qualificació següent: 20.910 m2 de Zona verda (clau 6b), 5.042 m2 
d’Equipaments (clau 7), 12.995 m2 de Vialitat (clau 5 i 5b), i 120 m2 
de Serveis Tècnics (clau 4). Per tant l’objectiu general de la proposta es 
una remodelació dels sistemes públics de l’àmbit de la Modificació (la 
reducció de la reserva d’espais lliures a la cruïlla entre la carretera 
d’Esplugues i l’avinguda de Sant Ildefons, es compensa per una 
ampliació del mateixos a l’illa delimitada de la modificació), i tot 
implicar un canvi de règim dels sistemes, es manté l’ús d’espai lliure i 
per tant la seva funcionalitat en la ciutat. 
 
 
7. La propostes de modificació no suposa cap increment 
d’aprofitament urbanístic que suposi l’aplicació de l’article 100 
(Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen 
un increment de les reserves per a sistemes urbanístics) del DL 
1/2010, de 3 d’agost, així mateix no suposa cap cessió d’aprofitament 
urbanístic. Per altre part, inclou les certificacions registrals de 
titularitat i càrregues dels últims 5 anys, que tan sols afecta als sòls 
ubicats a l’entorn del cinema Sandor, ja que els sòls de l’illa delimitada 
per l’avinguda de sant Ildefons, República argentina, c/ de la Miranda 
i c/ de Mossèn Andreu, resten exclosos de l’aplicació de l’article 40 de 
la Llei 3/2012 en tant desenvolupa l’article 336 de les NNUU del 
PGM76 tot refonent les determinacions del Pla Parcial Sant Ildefons, i 
per tant, en aquest àmbit el rang del planejament es de Pla de Millora 
Urbana.(...)”  
 
 
I conclou, que l’expedient “està complert i per tant es pot procedir a la 
seva tramitació pel Ple de l’ajuntament en els termes establerts per 
l’article 85 del TRLUC”. 
 
Vist que en document annex a la memòria s’incorpora la certificació 
registral de les finques afectades per la modificació als efectes de 
l’article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases de Règim Local 
i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i que d’acord amb les exigències de 
l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya en 
relació a l’article 73.3 del mateix text legal, la memòria ha especificat 
la no necessitat de suspendre les llicències de l’àmbit. 



 
 

 
 

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

 

 17

 
 
Vist l’informe de l’assessora jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 14 de gener de 2013, 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; 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 
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. 
 
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 inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 a 
l’entorn de l’antic cinema Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de 
Sant Ildefons, l’avinguda República Argentina, el carrer de la Miranda i 
el carrer Mossèn Andreu, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, 
d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i 
Altimira. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant la 
inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació del municipi, en la web municipal 
i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, per període d’un mes, que 
caldrà ampliar en un altre mes en cas de coincidència total o parcial 
amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les persones 
interessades amb citació personal. La documentació integrant de 
l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres 
laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències de 
Política Territorial i Seguretat de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la Rectoria) 08940 
– Cornellà de Llobregat 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i 
als Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de 
Sant Boi de Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat.” 
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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  
 
És aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn 
de l’antic cinema Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant 
Ildefons, l’Avinguda República Argentina, el carrer de la Miranda i el 
carrer Mossèn Andreu. 
 
A l’edifici que s’està fent per part de l’IMPSOL, la planta baixa ja està 
venuda a una gent que posarà un supermercat, i -com sabeu- hi ha una 
part de fora que és zona verda i a sota hi va un aparcament per 
concessió administrativa. El que fem és que, en un tros petit, sense 
haver ampliació d’edificabilitat ni res d’això, simplement és per declarar 
aquest tros, on aquesta gent posarà la maquinària d’aire condicionat i 
alguns magatzems, en la part del vol 6b) i en el subsòl 13a). 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
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. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a que es 
publiqui al Cornellà Informa el dret a rebre una educació bilingüe. 

Moció Grup Polític 
del PP publicació dret 
educació bilingüe 

MOCIÓ 
 
Per part de la senyora Elisabeth Morales Sánchez, Regidora del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present moció que, una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Atenent a l’última sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, de 29 de maig de 2012, en la que el TSJC es pronunciava 
contrari a interpretar que l’article 11 de la LEC que estableix que “el 
català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua utilitzada com 
a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu” s’ha 
d’entendre necessàriament com l’exclusió del “castellà com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge” i matisa: “el que estableixen els preceptes 
[arts. 11.1 i 14.2.a) i b)] és que, a aquests efectes, la llengua utilitzada 
normalment és el català, no que hagi que excloure a l’altra llengua 
oficial de Catalunya”. 
 
Atès a més que la sentència declara “el dret dels recurrents a que (...) 
el castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular, havent 
l’Administració demandada d’adoptar quantes mesures siguin precises 
per adaptar el sistema d’ensenyament”. 
 
Atès que aquest Grup Municipal ha insistit en varies ocasions en la no 
exclusió del castellà en anteriors plens, preguntant a la Regidora 
d’Educació de la manera següent: 
 
Cóm és possible que aquest Govern Municipal es vanagloria de donar 
informació completa (drets i deures) a les famílies en matèria 
educativa? 
 
Lamentant que la lacònica i desdenyosa resposta de la Regidora 
d’Educació fos afirmar que “no és competència de l’Ajuntament”. 
 
Lamentant profundament la manca d’implicació de l’Ajuntament de 
Cornellà respecte del compliment de la llei i el menyspreu vers el futur 
de l’educació a Cornellà. 
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Tenint en compte la manifesta voluntat del Govern Municipal de 
sumar-se a la insubmissió de les sentències judicials promoguda per 
l’actual (i l’anterior) Executiu de Catalunya i lamentant que el Partit 
Socialista es consideri per sobre i al marge de la Llei, en tant que 
desatén l’article 9 de la Constitució que estableix que “els ciutadans i 
els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de 
l’ordenament jurídic”. 
 
Denunciant que el Govern Socialista de la ciutat oculta als seus 
ciutadans la possibilitat d’estudiar en castellà. 
 
Atenent que a les Guarderies, l’Escola d’Adults i l’Escola de Música de 
Cornellà són de competència municipal. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular proposa a aquest Ple l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar al Govern Municipal que s’informi de manera 
efectiva als veïns de Cornellà de la realitat del marc legal vigent, 
explicant el dret a rebre una educació bilingüe tant mitjançant 
Cornellà Informa com a través de la pàgina web municipal. 
 
Segon.- Exigir al Govern Municipal que acati les sentències i exerceixi 
responsablement vetllant activament pel compliment de la Llei i 
adaptant la seva oferta educativa a l’ensenyament bilingüe.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres presentem avui aquesta Moció degut a que ja fa uns mesos 
vam fer un prec a aquest Ple que - com ja esperàvem- no va ser atès. La 
moció la teniu tots, així que únicament assenyalaré algunes coses. 
 
Primer de tot. Està molt clar que les sentències diuen el què diuen, és a 
dir, hi ha una Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de 29 de maig de 2012, en la que aquest Tribunal es pronunciava 
contrari a interpretar que l’article 12 de la Llei d’Educació de Catalunya, 
que estableix que “el català com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua utilitzada como a llengua vehicular d’aprenentatge del sistema 
educatiu,” hagi d’entendre’s necessàriament com l’exclusió del castellà 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge. La mateixa Sentència declara 
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el dret dels recurrents a que el castellà s’utilitzi també com a llengua 
vehicular, havent d’adoptar l’Administració totes aquelles mesures que 
siguin precises per adaptar el sistema d’ensenyament. 
 
També està clar que les sentències dels Tribunals, s’estigui o no d’acord 
amb elles, s’han de complir. El Partit Popular, el que defensa, no és ni 
menys ni més que això, que l’Ajuntament de Cornellà les compleixi en 
l’àmbit en que l’ensenyament sí que és competència seva, és a dir, en 
educació infantil, i a la vegada que doni informació adequada als pares 
i mares per a que ells, en llibertat, puguin decidir al voltant de 
l’educació dels seus fills, perquè tinguin coneixement dels seus drets i 
puguin exercir-los en llibertat. 
 
Ja ho vam fer quan vàrem demanar la zona única d’escolarització per 
Cornellà, perquè enteníem que era un element necessari per a que els 
pares i mares escollissin lliurement a quin centre escolar volien portar 
els seus fills, i ara el plantejament en realitat és el mateix. Nosaltres 
estem contra les imposicions i a favor de la llibertat dels pares i mares 
de decidir on i com s’eduquen els seus fills.  
 
Amb aquesta moció el que defensem és aquest dret de les famílies a 
tenir aquesta informació i a poder optar, si aquest és el seu desig, a un 
model d’ensenyament bilingüe, que respecti ambdós idiomes oficials i 
que els utilitzi de forma conjunta i equilibrada en l’educació dels nostres 
fills i filles, davant el model de la immersió monolingüe solament en 
català. 
 
En realitat no es tracta de no aprendre el català, sinó d’aprendre en un 
context d’equilibri de les dues llengües oficials, en català i també en 
castellà. Creiem que les nostres dues llengües han de conviure a les 
aules de la mateixa forma que al carrer, amb normalitat i respecte sense 
que cap d’elles sigui menyspreada o tractada com si fos poc menys que 
una llengua estrangera.  
 
Entenem que l’àmbit educatiu no ha d’estar separat de l’àmbit social ni 
familiar en el tema de valors, principis i llibertat. El valor de la pluralitat 
i de la llibertat que prima als carrers i a les places de Cornellà no té per 
què abandonar-se quan parlem d’educació. 
 
I en aquest punt, m’agradaria incidir en el fet que a alguns se’ls omple 
la boca en aquest Ple, i és la suposada cohesió social. La pregunta que 
ens fem és: com pot ser cohesionador un model educatiu que el primer 
que fa és excloure la llengua que parlen la meitat dels ciutadans? 
 
Un sistema educatiu on l’única llengua vehicular d’ensenyament 
admesa és la llengua de la meitat de la població, mentre que la llengua 
que parla l’altra meitat és exclosa com a llengua docent, mai serà un 
sistema cohesionador de la societat, sinó, en tot cas, un sistema 
descohesionador i excloent. 
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Per a que alguna cosa sigui cohesionadora s’ha de saber integrar i no 
excloure, sumar i no restar. Un sistema cohesionador hauria d’integrar 
les nostres dues llengües en un sistema bilingüe. En definitiva un model 
on ambdues llengües fossin utilitzades i convisquessin amb normalitat 
en l’ensenyament i sense exclusions. 
 
El normal i lògic en una societat bilingüe és disposar d’una escola 
bilingüe, respectuosa amb ambdós idiomes oficials i que les utilitzi de 
forma conjunta i equilibrada en l’educació dels nostres fills i filles, 
enfront del model de la immersió monolingüe solament en català que 
alguns s’obstinen en imposar-nos. 
 
I el Partit Popular de Cornellà, amb aquesta moció, el que pretén és 
precisament que no hi hagi imposicions i sí llibertat per a que els pares i 
mares de Cornellà puguin escollir, i que també, des de l’Ajuntament i 
amb els mitjans de que disposa, es doni la informació necessària perquè 
els pares puguin exercir aquest dret. 
 
Per això el que proposem al Ple és que s’informi de manera efectiva als 
veïns de Cornellà de la realitat del marc legal vigent, explicant el dret a 
rebre una educació bilingüe, tant a través de la revista Cornellà 
Informa, com a través de la pàgina web municipal, i que el Govern 
municipal acati les sentències i exerceixi responsablement, vetllant 
activament pel compliment de la Llei i adaptant la seva oferta educativa 
a l’ensenyament bilingüe. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
El que el Grup del Partit Popular torna a portar avui al Ple, mostra la 
situació en la que està el seu Grup. Crec que no té cap mena de sentit 
que avui tornin a plantejar aquest debat, ja que saben perfectament que 
aquest no és el lloc per plantejar el tema de la Llei d’Immersió 
Lingüística en un Ple com és el de Cornellà, però si el volen treure crec 
que podem aprofitar avui, en parlem i en els propers mesos ho podem 
deixar de banda perquè crec que aquí estan pràcticament sols. 
 
Em faig creus. Si vostès coneixen la Llei d’Immersió Lingüística i més 
quan aquí hi han Regidors que han estat sota aquesta Llei. La Llei 
d’Immersió Lingüística no provoca gent que no conegui el català ni el 
castellà, no hi ha cap nen a Cornellà que no conegui ambdues llengües, 
i això és gràcies a la Llei d’Immersió Lingüística. 
 
Vostès volen que el municipi acati sentències, molt bé, perquè dades de 
l’IDESCAT sobre el coneixement del català, no n’hi ha per Cornellà, però 
sí pel Baix Llobregat: el 93% l’entén, 65% el sap parlar, 68% el sap 
llegir, 43% el sap escriure, 8% no l’entén. L’objectiu és que tothom 
entengui les dues llengües, i per entendre les dues llengües fa falta la 
Llei d’Immersió Lingüística. 
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Vostès el que proposen, o sigui la seva obsessió, no és que coneguin les 
dues llengües, sinó que el que desitgen és entrar en temes de 
nacionalisme, perquè és el que realment els hi molesta, i saben que aquí 
no ens trobaran. Per sobre de tot, el que hem de garantir és que tots els 
ciutadans coneguin ambdues llengües amb perfecció. Jo espero que es 
repensin la seva posició a partir d’aquest Ple, i que si us plau estiguin 
amb la majoria dels ciutadans, perquè el que hem de garantir entre tots 
és que els nostres infants, tots, coneguin la nostra llengua, que el dia de 
demà les llengües no suposin cap entrebanc i poder rebre l’educació en 
les dues llengües. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Ja vaig avançar en la Junta de Portaveus que nosaltres no teníem cap 
inconvenient de parlar del que sigui en el Ple, sempre i quan afecti a la 
ciutadania de Cornellà, i com els companys del Partit Popular han 
decidit que aquest tema es porti al Ple, en parlarem. 
 
Primera constatació, i per estar, en part, d’acord amb el Partit Popular, i 
és en l’única cosa que hi estarem, el castellà i el català en aquests 
moments no estan en plena igualtat, el català està bastant per sota en 
ús social, en reconeixement, en coneixement. Desprès de la negra nit i 
desprès d’anys i anys de marginació, el català no podem dir que sigui 
que és una llengua que està al mateix nivell que el castellà. 
 
És cert que no està en el mateix nivell, malauradament encara -com molt 
bé ho ha explicat el Portaveu de Convergència i Unió- hi ha molta 
població de la ciutat de Cornellà que no va tenir temps d’aprendre el 
català, no el sap amb suficiència, no l’utilitza. Encara tenim companys i 
famílies i amics que encara no el fan servir i que per això al Centre de 
Normalització Lingüística, fornades i fornades de gent volen inscriure’s i 
aprendre el català en el cursos que ofereix el Centre, perquè consideren 
que és una eina necessària. 
 
Avui, a la nostra ciutat, si d’una cosa estic convençut és que s’aprèn 
castellà, i els que som pares i mares segur que coincidiu amb mi, una 
altra cosa no ho sé, però sí que els nens i nenes de la nostra ciutat 
aprenen català i castellà, però especialment castellà, és evident. Els que 
hem passat per tots els circuits i sobre tot els que hem passat per 
l’escola bressol, us asseguro que els meus fills, català una mica, però el 
castellà en parlaven, només per parlar d’una cosa que diu la moció del 
Partit Popular. 
 
Per tant, crec que hem de ser conscients que avui s’aprèn més castellà i 
que quan el Partit Popular feu aquest plantejament, posats a dir, 
entenem que l’únic que voleu és atiar un conflicte inexistent per veure si 
us dóna algun resultat electoral. Crec que és desconèixer profundament 
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el que és avui la nostra ciutat pretendre que avui Cornellà necessita un 
reforç especial d’aprenentatge del castellà o pretendre explicar-li a un 
ciutadà que a les escoles de la nostra ciutat o al conjunt de Catalunya 
es fa una marginació. I no recordo l’expressió que heu fet servir, una 
espècie de “tapadora” o “d’amagar” el castellà com a llengua utilitzada 
a l’escola, no és cert, no és real. A les escoles s’aprèn castellà i el 
castellà s’utilitza per pares, mares, per mestres i per un conjunt de gent. 
 
El que sí que crec que és important que discutim és el dret a l’educació i 
em sembla paradoxal que el Partit Popular, principal instigador de que 
avui el dret a l’educació dels nens i nenes estigui en crisi, sigueu els que 
estigueu portant aquest tipus de mocions al Ple d’aquesta ciutat o a 
qualsevol altre Ple d’una altra ciutat de l’Àrea Metropolitana, quan les 
escoles de la nostra ciutat estan patint el que estan patint, quan els 
mestres de la nostra ciutat pateixen el que pateixen, quan els Centres 
tenen les dificultats que tenen perquè en aquests moments s’està trigant 
quinze dies en substituir baixes, no hi ha manera de tenir mestres de 
reforç, tots els equips complementaris d’acompanyament educatiu han 
desaparegut, etc. Per tant, la veritat em sembla bastant paradoxal. 
 
En definitiva, em sembla que no és oportú fer aquesta proposta, creiem 
que no és realista. Creiem, de totes maneres, que fa una interpretació 
molt tendenciosa de les sentències del Tribunal Suprem, que no diuen 
certament el que vosaltres dieu en la moció, sinó que diu que aquell que 
vulgui tenir una educació diferent, que diferenciï d’una hora a una altra 
l’aprenentatge del castellà ja sap quina és la via judicialment parlant. 
 
Però nosaltres creiem realment, per l’interès del català, però també per 
l’interès de la gent que avui necessita el català com a eina de promoció 
social, i en una ciutat com Cornellà, amb el percentatge d’atur que 
tenim, el que ens interessa és que la gent aprengui més i més català 
com a eina de promoció social. Això és sempre el que ha defensat 
l’esquerra, el que sempre han defensat els partits obrers, el que sempre 
ha defensat el Partit Socialista Unificat de Catalunya al Parlament de 
Catalunya i el que crec que és el que diu la Llei d’Immersió Lingüística, 
que és sensiblement diferent a moltes altres Lleis d’Immersió Lingüística 
de la resta de l’Estat i que penso que hauríem de defensar especialment 
en ciutats com Cornellà. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Nosaltres hem llegit la moció presentada pel Partit Popular i la veritat és 
que amb aquest tipus de mocions, que desprès de la seva intervenció ha 
suavitzat, però que la que ha presentat és la que és, no sabem tampoc 
què es guanya, sabem el que no es guanya, no es guanya ni el prestigi 
ni defensa de l’educació en aquesta ciutat, tampoc del que nosaltres 
venim a fer en aquest Ple, ni és una proposta rigorosa, ni tampoc 
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seriosa. Sabem tots i totes els que estem aquí que educació no és una 
competència municipal. 
 
Diuen que tenim que publicar en el Cornellà Informa, dels nostres 
serveis dels que tenim competències, aquests drets de les famílies a 
triar la elecció del castellà.  
 
Bé, per començar suposo que es refereix a l’especial d’educació que 
publiquem cada any, i també es curiós, -suposo que no ho sap perquè 
no és de la ciutat i perquè suposo porta poc temps amb aquestes 
responsabilitats- que fa més de deu anys que es va crear una Comissió 
en defensa de l’Escola Pública, que la integren Directors i Directores i 
membres de la Junta Directiva de tots els centres d’aquesta ciutat, que 
són els que proposen els textos i els escrits, i els que ens fan arribar a 
l’Ajuntament aquests temes que volen tractar i nosaltres lliurement 
acceptem aquesta participació i ho publiquem. 
 
Nosaltres no imposem ni una línia del que apareix al Cornellà Informa 
sobre educació, i això fa més de deu anys. Aquest és el nostre procés 
també d’obertura que fem al món educatiu i a la comunitat educativa.  
 
La veritat és que ha parlat de cohesió social, és molt curiós que diguin 
que la llengua, el conflicte de la llengua catalana i la castellana i els 
col·legis de Cornellà, va en contra de la cohesió social. El que perjudica 
als alumnes de Cornellà i afecta als seus resultats educatius és 
l’eliminació de programes -com bé deia el Portaveu d’Iniciativa- els 
retalls en les plantilles, l’augment de les ratios, la reducció de tots els 
serveis complementaris. Suposo que tampoc sap, perquè tampoc és de 
la ciutat, i suposo que no s’implica en això que hi ha algunes aules en 
aquesta ciutat que tenen més de 45 alumnes en aquests moments. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que no és necessari per argumentar, fer referències a la persona. 
 
 
Senyora Rocío Garcia Pérez, Presidenta Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de .Ciutadania 
 
Disculpes. 
 
Simplement recordar el que s’ha dit en un altre moment, i és que si volen 
sumar aquests recolzaments, nosaltres creiem que el que tenim que 
defensar és l’educació de la nostra ciutat i no hi ha cap conflicte amb el 
català ni tenim competències per a això. Les Escoles bressol atenen la 
franja de zero a tres anys, les Escoles municipals de música, no són 
reglades, per la qual cosa estan fora, l’Escola d’Adults és una 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Primer, encara que desprès intentaré anar ordenadament amb les 
intervencions dels companys, dir-li a Rocío que, certament jo no visc 
aquí, però que treballo a Cornellà des de fa més de 25 anys, passo 
probablement moltes més hores que algunes de les persones que viuen 
aquí i conec molt bé la ciutat perquè, a més, és la meva obligació. 
 
Per altra banda, una mica per ordenar el debat, quan parlava el 
Portaveu de Convergència, deia que no existeix aquest conflicte, que hi 
ha igualtat entre les dues llengües. Probablement hi hagi, però a nivell 
de carrer, el carrer reflecteix el que és la societat en la realitat, i en 
aquesta realitat hi ha, probablement, un percentatge similar de 
castellans parlants i de catalans parlants, és a dir, no existeix aquest 
conflicte a nivell de carrer, aquest conflicte s’ha fet únicament a través 
de les Institucions de l’Administració i amb aquesta Llei. Aquesta Llei 
d’educació que el que fa és reduir, menysprear  l’ensenyament del 
castellà en favor del català, llavors la situació, la realitat social és molt 
diferent al que està plantejant la Llei, i nosaltres el que demanem és que 
a nivell d’Ajuntament es compleixi amb les sentències, que el que diuen 
és que la llengua vehicular no és excloent, o sigui que el català no ha 
d’excloure al castellà. 
 
Per altra banda, tampoc entenc molt bé el posicionament que ha donat 
el Portaveu de Convergència, perquè el que nosaltres estem dient és  
que la nostra postura és que no predomini una llengua per sobre de 
l’altra, sinó que s’ensenyin les dues per igual, que hi hagi igualtat, que 
la mateixa que hi ha al carrer es manifesti en les aules. 
 
Continuant amb el debat que s’ha obert, aquí podríem assenyalar que 
Arnau comentava que estan al mateix nivell, i no és així gracies a les 
Institucions, sinó que és gràcies al que estàvem dient, gràcies a la 
societat que és el que és, i les Institucions estan intentant que sigui una 
cosa diferent. Nosaltres el que plantegem és únicament això, que hi hagi 
una igualtat entre el castellà i el català en el pla educatiu, que és el que 
tenen en el carrer. 
 
I per finalitzar, seguint el fil del que deia Rocío, pel que fa al Cornellà 
Informa on nosaltres sol·licitem que allí hi hagi informació, deies que és 
una cosa que us arriba a vosaltres, que vosaltres no informeu res, que 
l’Ajuntament no imposa. Nosaltres no demanem que hi hagi una 
imposició, però sí que l’Ajuntament té la possibilitat d’informar i el que 
demanem és que exerceixi aquesta possibilitat d’informar als ciutadans, 
i que aquests escullin lliurement aquest dret per a que els seus fills i 
filles rebin l’educació que els pares i mares desitgin, no la que vulgui 
l’Administració. 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només per al·lusions. Dir que en la meva intervenció, en cap moment he 
fet referència a la llengua mare. La meva intervenció de l’únic que 
parlava és del coneixement de la llengua catalana. Vostès tenen una 
obsessió i el que volen és una proporció de ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà que parlin una determinada llengua, que sigui la seva llengua 
mare. 
 
Avui el que estem debatent és si els ciutadans i ciutadanes tenen el 
coneixement de les dues llengües per poder-se expressar, en el seu 
futur, en ambdues indistintament, no quina és la raó de la llengua 
mare. Per tant, en aquests debats a nosaltres no ens hi trobaran perquè 
per a nosaltres el que és important és el coneixement de les llengües per 
part de tothom, i nosaltres en aquest sentit, l’únic que volem deixar 
constància, i els pregaríem que aquest tema no el tornin a portar al Ple, 
perquè ja haurien de saber que és un tema, la competència del qual és 
de la Generalitat de Catalunya i que és l’única que té la potestat de la 
implantació de la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Molt breument, potser no m’he explicat prou clarament. El que nosaltres 
considerem avui és que el català encara és una llengua en ús social i en 
normalització per sota de l’ús del castellà, no a Madrid, no, aquí. A 
Catalunya fins ara el castellà és una llengua predominant sobre el 
català, i nosaltres l’únic que demanem és que hi ha d’haver mesures 
correctores per fer una certa protecció i una certa promoció de l’ús del 
català. 
 
Si estiguéssim discutint si estem a favor o en contra del català o  que la 
gent aprengui a parlar el català o el castellà, nosaltres ens 
posicionaríem segurament diferent del que ens posicionem avui. No 
estem dient que no s’ensenyi als nens i nenes de Cornellà el castellà, 
no, el que estem dient és que mantinguem un model que l’han escollit 
uns pedagogs, uns mestres, que és un model de consens social i polític 
que permet, precisament, que en una ciutat d’ús preferent del castellà 
com es Cornellà, tinguem la possibilitat de que els nens i nenes i el 
conjunt de la ciutadania pugui aprendre també el català per arribar al 
que em sembla que tots i totes voldríem, i és que els ciutadans de la 
nostra ciutat utilitzessin amb màxim nivell de capacitat i potència les 
dues llengües, que són les dues llengües d’aquest país i que permeten a 
la gent promocionar-se socialment. 
 
Al final estem parlant d’això, de donar a la gent oportunitats i creiem 
que el que realment plantegeu amb la vostra moció és estigmatitzar 
encara més la població de Cornellà, plantejant una cosa que és 
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tècnicament molt complexa i que jo crec que és irresoluble, que encara 
no sabem això que se suposa que ha dictaminat el Tribunal Suprem com 
s’executarà, perquè no està massa clar que sigui fàcil fer-ho amb els 
equips educatius que avui tenen les escoles. 
 
Per tant, no li compliquem la vida a la gent, no li fem veure a la gent que 
només li ensenyaran el castellà o el català als seus fills. Els nens i 
nenes dels col·legis de Cornellà, ja siguin públics o concertats, 
aprendran català i castellà, diguem-li això a la gent que és el que 
correspon i fomentem que la gent vagi a l’escola per aprendre i formar-
se, que és el que hauríem de fer en aquest Ple. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
En primer lloc, li demano disculpes, senyor Palacios, per aquest 
comentari que li he dit, però la veritat és que me’l podria haver estalviat. 
 
És que realment aquest tema, com el porten contínuament, arriba un 
moment que dius: com és possible que amb aquesta moció vulguin 
aconseguir recolzaments o vulguin construir alguna cosa per a la ciutat i 
per l’educació?. 
 
A més, hem de deixar clar que nosaltres no som insubmisos a cap Llei. 
Primer perquè- com sabem i no fa falta tornar-ho a repetir- no és una 
competència d’aquest Ajuntament, i aquesta Llei, a més, no afecta a 
aquest Ajuntament. 
 
No vull afegir res més. Crec que s’entén per si mateix el que estem 
debatent i crec que aquest tema hauria, en algun moment, de quedar ja 
tancat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que ja està suficientment debatuda aquesta moció però, en tot cas, 
jo sí que vull opinar només pel que fa a la part de la ciutat. 
 
Aquesta ciutat ha treballat molt per identificar aquests conflictes i 
aquests problemes i intentar evitar-los i jo crec que ens ha anat molt bé. 
En més de trenta anys de democràcia, només hi ha hagut un cas i es va 
donar en una escola concertada. 
 
Quan parlem d’escoles bressol, ho dic perquè la moció parla de 
guarderies, ja sé que en castellà escola bressol es podria dir escoles 
d’educació infantil, ho dic una mica per superar també el concepte 
educatiu. 
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En segon lloc, dir-los que l’Escola d’Adults no depèn de nosaltres, 
parlant de competències municipals ho haurien de saber, i ara que 
estan plantejant a nivell de Madrid la modificació de la Llei de Bases, 
contemplar que l’educació no és ni competència nostra en les poques 
coses que fem. Sincerament crec que això que intenten explicar a la 
moció, en un castellà forçat, crec que convindria una mica tenir present 
que, per sort, a la ciutat no tenim aquest problema, en tenim d’altres 
molt més preocupants, i dels quals moltes vegades no en parlem. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a donació a 
Càritas Interparroquial de Cornellà de Llobregat. 

Moció del Grup del PP  
relativa a donació a  
Càritas Interparroquial. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
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“En el Ple d’aquest Ajuntament del mes de juliol de 2012, per raons 
més o menys ètic morals, encertades o no, aquest consistori va decidir 
que els regidors i regidores es rebaixessin els seus ingressos, així com 
rebaixar els ingressos que tenien assignats els grups per a la seva 
funcionalitat. Tot això pro d’un gest de solidaritat envers els nostres 
funcionaris, que en 2012 no percebrien la paga extra de Nadal. 
 
Atenent a que com a resultat d’aquesta rebaixa extraordinària, 
aprovada en el Ple del passat mes de juny de 2012 i a que existia una 
partida pressupostària destinada a saldar els sous dels regidors i les 
assignacions de grup i entenent que aquesta no serà utilitzada al cent 
per cent, és de suposar que va quedar un romanent de diner no inclòs 
en el pressupost Municipal per a l’exercici 2012. 
 
Atenent a que en reiterades ocasions el Govern d’aquesta ciutat ha 
manifestat que el nostre pressupost està quadrat i la nostra economia 
sanejada i aquesta rebaixa de sous, en el nostre cas, suposa un estalvi 
líquid no previst per aquesta administració. 
 
Donat que en la situació actual de crisis que viu  la nostra ciutat 
Càritas Interparroquial realitza una tasca social impagable i sempre 
han atès i atenen a totes les persones que ho necessiten, sense 
importar-los qui són, ni d’on venen, ni quina és la seva religió o la seva 
ideologia, el Grup Municipal del PP en aquest Ajuntament ja va 
presentar un Prec per a què es donés la quantitat resultant de la 
rebaixa de sous, indemnitzacions i assignacions de grup a Càritas 
Interparroquial de Cornellà de Llobregat, no constant-nos que fos atès 
per part del Govern municipal. 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple l’acord següent: 
 
Únic.- Que es busqui la fórmula jurídica per donar la quantitat 
resultant de la rebaixa de sous i indemnitzacions als regidors i 
regidores i assignacions de grup a Càritas Interparroquial de Cornellà 
de Llobregat.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una moció alternativa presentada per part del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes, preguntar si la mantenen o la retiren. Degut a que 
la mantenen, es farà tot el procés de votació. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Quant a aquesta moció, a l’igual que succeïa amb l’anterior, la portem a 
debat al Ple desprès de que el nostre Grup fes un prec en aquest mateix 
sentit ja fa bastants mesos i que, com acostuma a ser habitual, no es va 
fer cas. 
 
En el Ple de juny es va decidir que els Regidors i Regidores es 
rebaixessin els seus ingressos, així com rebaixar també els ingressos 
que tenen assignats els Grups per a la seva funcionalitat, tot això en pro 
d’un gest de solidaritat envers  els nostres funcionaris que l’any 2012 
no percebrien la paga extra de Nadal. 
 
Sembla lògic que com a resultat d’aquesta rebaixa extraordinària i que 
existia una partida pressupostària destinada a saldar, tant el sou dels 
Regidors, com les assignacions de Grup, hauria d’haver quedat un 
romanent de diners no inclòs en el pressupost municipal per l’exercici 
2012, romanent que no sabem, a dia d’avui, quin ha sigut el seu destí. 
 
Com el Govern d’aquesta ciutat ha manifestat en diverses ocasions que 
el nostre pressupost està quadrat i la nostra economia sanejada, i 
aquesta rebaixa en sous en el nostre cas suposa un estalvi líquid no 
previst per aquesta Administració, nosaltres entenem que aquest gest 
que varem fer de solidaritat envers els funcionaris de l’Ajuntament, ha 
de ser precisament això, un gest solidari i que aquest diner ha de ser 
destinat, donada la situació actual de crisi que viu la nostra ciutat, a 
fins socials i per ajudar a les persones més necessitades de Cornellà. 
 
I això, qui millor ho fa i ho està demostrant és Càritas de Cornellà, que 
realitza una tasca social impagable. No és que no compartim o ens 
solidaritzem amb la resta d’entitats del tercer sector de Cornellà, sinó 
que entenem que la que abasta un col·lectiu major i més heterogeni i que 
atenen a totes les persones que ho necessiten, sense importar-los qui 
són ni d’on venen, ni religió ni ideologia, aquesta és Càritas. 
 
La nostra intenció tant al presentar en el seu moment el prec com ara la 
moció, és que aquests diners que es varen reduir de sous i assignacions 
vagin destinats a les persones més necessitades de Cornellà, perquè 
això sí són veritables polítiques socials i no, per exemple, el aprovar una 
ampliació de capital per a Procornellà de quasi cinc milions d’euros que 
encara, a dia d’avui, encara no sabem a què anaven destinats. 
 
I ara, aquest matí, el que trobava era una moció alternativa del Grup 
Socialista que, mirant-la, i desprès del nostre prec i de que hagi passat 
mig any, ha tingut bastant temps per pensar-se on podien destinar 
aquests diners. 
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Una moció alternativa que, la veritat no entenc massa bé, perquè, per un 
costat solament sembla que volen destinar la quantitat de diners 
corresponents a la quantitat que varem deixar de percebre els càrrecs 
electes, i no sé si és que se’ls obliden les corresponents a les 
assignacions als Grups Municipals o és que aquestes no les consideren 
solidàries, o és que ja se l’han gastat. 
 
I per altra banda, tampoc entenc que es condicioni aquest acord a la 
liquidació del pressupost de 2012. Què vol dir?, que si se l’han gastat 
en una altra cosa, s’ha acabat la solidaritat i per a això no es pot fer 
una modificació de crèdit?. 
 
Nosaltres tenim molt clar que l’Ajuntament va tenir un estalvi tant en 
sous com en assignacions a Grups, i que aquest estalvi no pot anar 
destinat a qualsevol cosa, sinó a ajudar a les persones més 
desfavorides, que qui millor ho fa és Càritas i per això mantenim la 
nostra moció, i, en principi, no acceptarem l’alternativa presentada pel 
Partit Socialista. 
 
 
 
La Moció Alternativa presentada per la Portaveu del Grup Municipal 
PSC-PM diu literalment el següent: 
 
“Al Ple municipal del mes de juliol 2012, aquest consistori, va aprovar 
per responsabilitat i coherència política la reducció salarial dels 
membres de la corporació equivalent a la supressió de la paga 
extraordinària del mes de desembre dels funcionaris públics, mesura 
adoptada pel Govern estatal mitjançant el reial Decret llei 20/2012 de 
13 de juliol. 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà i en ares del compromís social 
plasmat a l’Acord Social contra la crisi signat per 39 entitats i la 
majoria de partits polítics de la ciutat, s’estan impulsant accions 
permanents dirigides a millorar la situació de les persones que 
pateixen els efectes d’aquesta crisi. 
 
La Botiga Solidària, que és un dels projectes impulsats dins l’Acord 
Social, compta amb la complicitat de més de 30 entitats de Cornellà, i 
està gestionada per les associacions de veïns, Creu Roja, Càritas, 
Ajuda Fraterna, sindicats ... més d’un centenar de persones 
voluntàries d’aquesta ciutat que hi col·laboren. 
 
Actualment Càritas Diocesana de Barcelona rep una subvenció anual 
de 15.000 euros per un projecte de ciutat consistent en 
l’acompanyament a les persones que estan en situació de 
vulnerabilitat per tal que puguin adquirir els coneixements, actituds i 
aptituds per inserir-les social i laboralment. 
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En aquesta línia, són moltes les entitats del Tercer Sector de Cornellà 
que reben el nostre suport: Aprodico, Asca, Fundació el Llindar, 
Fundació La Carena, l’Associació de Malalts d’Alzheimer, Associació de 
Familiars de malalts de salut mental i la Coordinadora contra la 
marginació. 
 
A més, els recursos econòmics de l’àrea de Benestar Social es destinen 
a pal·liar les necessitats de les famílies de la nostra ciutat que veuen 
com els seus drets bàsics estan en risc. 
 
Per tot això exposat, proposem al ple municipal l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Cornellà es compromet a destinar, les 
quantitats retingudes als càrrecs públics electes referides a l’any 2012 
d’aquest consistori referents a la supressió de la retribució 
extraordinària del mes de desembre, 41.815,16 euros a la Botiga 
Solidaria, projecte social comunitari de la ciutat dedicat a pal·liar les 
diferents situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social emergent. 
 
Segon.- Condicionar aquest acord a que una vegada tinguem aprovada 
la liquidació de l’exercici pressupostari del 2012, el resultat sigui 
positiu i superior a les quantitats abans esmentades.” 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
En el mes de juliol el que vàrem aprovar va ser per responsabilitat i per 
coherència política, ens referim a la reducció salarial, i que en tot cas va 
ser per donar compliment a un Decret i ja en aquell moment es va 
manifestar quina era la nostra opinió. 
 
Des de l’Ajuntament, com sabeu, i sota el segon Acord Social que es va 
signar l’any passat per més de 39 Entitats i Associacions de la ciutat, 
més la majoria dels Partits Polítics de Cornellà, s’estan impulsant de 
forma permanent accions dirigides a millorar la situació de les persones 
que pateixen els efectes de la crisi. 
 
Una de les accions que ja és una realitat i que coneixeu perfectament, és 
la Botiga Solidària, un projecte comunitari. Vol dir que estan implicades 
moltes entitats -com també sabeu- impulsat per l’Ajuntament i que la 
gestionen, estic parlant de totes les Associacions de veïns, de la pròpia 
Càritas, parlant de la Creu Roja, d’Ajuda Fraterna, que és qui havia fet 
la tasca de distribució d’aliments a la ciutat durant més de 20 anys, 
dels Sindicats, a més de 100 persones que de forma voluntària també hi 
col·laboren. 
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A més, des dels recursos econòmics de l’Àrea de Benestar Social, a més 
a més de destinar gran part d’aquests recursos a pal·liar les necessitats 
de les famílies que veuen com els seus drets bàsics cada dia estan més 
en risc, també donem suport econòmic a les entitats del tercer sector de 
la ciutat. Evidentment estic parlant de Caritas, de la Fundació social 
contra l’atur, de la Fundació La Carena, Llindar, Aprodico, Associació de 
malalts d’Alzheimer, de Salut Mental i Coordinadora contra la 
marginació. 
 
Per tant, i per tot això nosaltres proposem l’adopció al Ple de dos acords: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Cornellà es compromet a destinar les 
quantitats retingudes als càrrecs públics electes referides a l’any 2012 
d’aquest Consistori, referents - com sabeu- a la supressió extraordinària 
del mes de desembre, que ascendeix a 41.815,16 € i estan inclosos, 
també, els del manteniment dels Grups, la totalitat destinar-los a la 
Botiga Solidària, projecte - com ja he dit- social i comunitari. 
 
Segon. Condicionar aquest acord a que una vegada tinguem aprovada 
la liquidació de l’exercici pressupostari del 2012, el resultat sigui positiu 
i superior a aquesta quantitat esmentada. I -com sabeu- cada any la 
liquidació del pressupost es porta al Ple del mes de març. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
El nostre posicionament és del vot a favor de la moció alternativa. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Bàsicament expressar tres idees ràpides. Una, que si aneu a les actes 
del Ple o confieu en la vostra memòria, recordareu que el nostre Grup no 
va estar a favor ni de la reducció de sous ni de les aportacions als 
Grups Polítics del passat mes de juliol, com tampoc hem estat a favor, 
evidentment, de la reducció de la paga extraordinària, per tant del sou 
anual dels treballadors i treballadores d’aquest Consistori. 
 
Potser en algun moment algun Tribunal ens dóna la raó i resulta que els 
hem de pagar als treballadors i treballadores públics d’aquest 
Ajuntament, la seva paga que no els hem pogut pagar perquè el Partit 
Popular, partit proposant, soc conscient que les distàncies entre Cornellà 
i la Moncloa deuen ser àmplies, i per tant també soc conscient que no 
haureu consultat la moció amb el Partit Popular, però també entenc que 
no deixa de ser un cert cinisme que el Partit que ens està retallant el sou 
als treballadors públics en general i a les persones que ens dediquem a 
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la funció pública i al servei públic, ara ens digueu a on hem de destinar 
aquests diners que ens heu retallat. Si ho portem a l’extrem al final un 
pot fer males interpretacions, “que desde Madrid nos recorten i nos 
deciden donde tenemos que poner el dinero”. 
 
És una qüestió que hem discutit abastament als Plens anteriors, crec 
que és bastant insòlit que ens feu aquesta moció, especialment 
provinent d’on ve, del Partit Popular. 
 
Segona idea. Qui garanteix els drets socials i els drets a l’accés a les 
alimentacions d’urgència i els drets de la sobirania alimentària dels 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà, no és ni Càritas, ni la Botiga 
Solidaria, ni Frater, ni ningú, és l’Ajuntament de Cornellà. Això és 
competència obligatòria dels Ajuntament garantir l’alimentació 
d’urgència dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Una altra cosa és que com Ajuntament desprès organitzem els 
dispositius adients per cobrir aquestes necessitats, però és l’Ajuntament 
el que té aquesta competència i com exregidor de serveis socials de la 
prehistòria, haig de dir què si algú atén a tots els col·lectius vulnerables 
d’aquesta ciutat són els serveis socials municipals, no és Càritas. 
Càritas fa una bona feina, atén a molta gent, però qui realment atén a 
tothom són els serveis socials municipals. 
 
En aquest sentit -i així ho vam plantejar al Grup Socialista- enteníem 
que la fórmula de fer arribar aquests recursos era a través dels serveis 
socials municipals. I si aquests ens han dit que la forma més raonable 
és la de fer-los arribar- ja que gràcies al Partit Popular i al senyor Rajoy 
han aparegut aquests 41.000 euros- ja que els tenim, fem-los servir i si 
és a través de la Botiga solidària, per  a nosaltres és sensat, és 
raonable i entenem que el criteri professional ha de ser que vagin a 
aquesta Botiga abans que subvencionar el que jo crec que és la gran 
ONG subvencionada del tercer sector que és Càritas, que ja té molts 
espais i moltes vies de suficients recursos per garantir la seva funció 
fonamental i la seva voluntat de transformació social. 
 
Crec que hem de reforçar una experiència que per a nosaltres, li hagi 
donat suport o no l’Ajuntament, és clau, com és el tema de la Botiga 
Solidària, i que en un moment de crisi, la ciutadania s’hagi organitzat 
per muntar aquest dispositiu, crec que li hem de posar un valor. I per 
nosaltres té lògica que sigui en aquest moment concret de dificultats 
especials que pateix la nostra ciutat, amb molta gent que pateix i que 
passa gana, em sembla que és raonable que reforcem aquest dispositiu 
que, com a mínim, és laic i garanteix al conjunt dels ciutadans i 
ciutadanes a través dels serveis socials que són els que fan que totes 
les persones que ho necessitin puguin accedir. 
 
Per tant donaríem suport a la moció presentada pel Grup Socialista i 
votaríem en contra de la moció del Partit Popular. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Solament un parell de puntualitzacions. 
 
El Partit Popular de Cornellà, el que està demanant, és que aquests 
diners - Arnau deia que diguem a on han d’anar destinats- no, no diem 
a qualsevol lloc, estem parlant d’una entitat que el que fa és ajudar a 
les persones més desfavorides de la nostra ciutat. És a dir, Càritas el 
que fa és, a aquelles persones que necessiten aliments, que necessiten 
ajuts, se’ls facilita. El que estem demanant és això, únicament que vagi 
a una entitat que col·labora amb les persones més desfavorides de la 
ciutat. 
 
I efectivament estem d’acord en què és obligació dels Ajuntaments, i 
d’això també, lògicament, que a través dels serveis socials s’ajudi a les 
persones, però el que també està clar i crec que no és discutible, és que 
una entitat com Càritas, que porta moltíssims anys fent-ho, tant a 
Cornellà com a altres ciutats, i crec que és de justícia reconèixer el 
treball que fan. Per això nosaltres havíem proposat que anés a Càritas i 
no a qualsevol altra entitat, on fossin destinats els nostres diners. 
 
En qualsevol cas, des del Partit Popular i els Regidors d’aquest Grup, sí 
que mantenim aquesta postura, en tot cas diríem que les assignacions 
que estaven destinades al nostre Grup i a aquest Regidors, sí que ens 
agradaria que fossin destinades a Càritas. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El problema és que els diners no són seus. 
 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Només una qüestió perquè em dec explicar molt malament. Com us he 
explicat a tot arreu, a les Comissions Informatives i a tots els Consells 
de Participació, des de fa uns quants mesos, Càritas és una de les 
entitats que està dins de la Botiga Solidària, o sigui Càritas que a través 
d’Ajuda Fraterna és la que havia fet la distribució d’aliments, ja no la fa 
de forma individual, sinó que forma part del projecte comunitari i ha 
estat una de les Entitats que més ha treballat per impulsar i posar en 
marxa la Botiga Solidària. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció alternativa 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
3. Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Convergència i Unió ha presentat una pregunta sol·licitant informació 
dels successos del partit de la selecció de Catalunya contra Nigèria a 
l’Estadi de Cornellà-El Prat. 
 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de CiU, senyor Jordi 
Rosell i Segura, 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 
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Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades i 
de conformitat amb la legislació municipal, abans del proper Ple de 31 
de gener de 2013. 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- Arran del partit de la selecció de Catalunya contra Nigèria el 
passat 2 de gener de 2013, el Grup Municipal de Convergència i Unió, 
després d’haver fet un seguit d’observacions en les hores prèvies i 
durant el partit a l’estadi de Cornellà-El Prat, i donat que ha aparegut 
un seguit de successos que no es recorden al municipi en partits 
comparables, voldríem disposar de la informació següent: 
 
 Nombre de denúncies efectuades per la Guàrdia Urbana durant tot 

el dia del 2 de gener de 2013 
 
 Retirades de vehicles per la grua municipal durant tot el dia del 2 

de gener de 2013. 
 
 Nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana efectuant tasques de 

mobilitat en el partit del dia 2 de gener de 2013 entre les 17:00 i les 
22:00h. 

 
 Existia un pla especial degut a què es tractava d’un esdeveniment 

diferent als partits del RCD Espanyol? Quin era el pla que hi havia? 
Quines mesures respecte a un partit normal de Lliga del RCD 
Espanyol s’ha pres? 

 
 Es van posar les indicacions per arribar i sortir del camp tal i com 

es feia en els primers mesos de la inauguració del camp? 
 
Per tal de poder efectuar la comparativa adient, els hi demano que dels 
tres primers punts, facilitin la informació dels següents 
esdeveniments: RDC Espanyol – FC Barcelona (6 de gener de 2013), 
RCD Espanyol – Real Madrid (Jornada 6, 1-3/10/2011) i RCD 
Espanyol – FC Barcelona (Jornada 18, 7-8/01/2012).” 
 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
No és cap prec ni pregunta, només aprofito el torn de paraula per agrair, 
en nom meu i de la meva família, la nota de condol que ens ha fet 
arribar el plenari municipal mitjançant la Secretària d’aquest 
Ajuntament. Només donar-los les gràcies. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Partit Popular havia presentat dues preguntes que han estat 
contestades, suposo, i dos Precs. 
 
 
Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat el present prec que, resta com 
segueix: 
 
“Atès els projectes d’urbanització i reparcel·lació que afecten l’illa 
Alstom, aprovats inicialment per aquest Ple i definitivament per la 
Generalitat de Catalunya en data de 21 de desembre del passat 2012. 
 
Atès la publicitat que Set Habitatge està ja duent a terme de la 
promoció i venda dels habitatges previstos per aquesta zona. 
 
Atès el malestar veïnal que ha despertat el dit projecte i ha reunit la 
recollida de signatures en contra de la seva execució. 
 
Atès les protestes que comerciants de la zona estan començant a 
formular per causa d’aquest planejament. 
 
Atès l’article 80 del Reglament Orgànic Municipal pel que es preveu la 
creació de Comissions Informatives de caràcter especial, 
 

PREGO 
 
Es crei una Comissió especial de caràcter trimestral de seguiment 
sobre l’assumpte referent a l’antic cinema Pisa.” 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios Portaveu del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat el present prec que, una 
vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Donada la descarada manipulació que s’està realitzant als nens a les 
escoles del municipi, utilitzant aquests espais públics com aparador 
de cartells de contingut polític com els que “adornen” les finestres del 
CEIP “Anselm Clavé”. 
 
Donat que es posa de manifest que no existeix voluntat d’aqueixa 
“cohesió social” que tant presumeixen i sí d’excloure una de les 
llengües oficials en aquesta ciutat: un sistema educatiu a on l’única 
llengua vehicular d’ensenyament admesa és la llengua d’una meitat de 
la població, mentre la llengua que parla l’altra meitat de la població és 
exclosa com a llengua docent, mai serà un sistema cohesionador de la 
societat, sinó un sistema descohesionador i excloent. 
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Donat que entenem que aquest Govern Municipal del PSC coneix la 
realitat social del municipi i que no és la seva voluntat quedar com un 
Govern que fomenta la desigualtat i que permet el fracàs escolar 
provocat per les desigualtats causades per la immersió lingüística. 
 

PREGO 
 
Que aquest Govern Municipal insti a la Direcció del CEIP “Anselm 
Clavé” a què retiri els cartells del “somescola.cat” i, en paral·lel, doni 
trasllat als Serveis d’Educació de la Generalitat de Catalunya de la 
instància presentada a la direcció del Centre.” 
 
 
 
Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa regidora del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Amb relació a les propietats immobiliàries que ostenta la mercantil 
Procornellà, antiga Emducsa, interessa saber: 
 
1º Relació d’habitatges propietat de la referenciada mercantil, número 
de finca registral, direcció, gravàmen, càrrega hipotecària i entitat 
creditora d’aquest préstec hipotecari. 
 
2º Relació de solars i parcel·les urbanitzables, número de finca 
registral, direcció i, en el seu cas, gravàmen, càrrega hipotecària i 
entitat creditora d’aquest préstec hipotecari.” 
 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios Portaveu del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que 
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“A la revista Cornellà Informa del passat mes de desembre s’anunciava 
la posada en marxa de la “Botiga Solidària” a la vegada que se citava 
quines eren les entitats impulsores i col·laboradores de la mateixa. 
 
En la mateixa revista s’senyalava que “l’Ajuntament ha impulsat la 
Botiga Solidària per a .... optimitzar els recursos que realitzen les 
diferents entitats de la ciutat que treballen en l’àmbit social”. 
 
En l’últim Consell de Serveis Socials es va presentar la “Botiga 
Solidària”, a on pel que sembla es va donar l’ “amplia informació” (és a 
dir, nul·la) que es recull en l’acta d’aquest Consell, el que només fa que 
aprofundir en l’opacitat en la qual s’ha instal·lat el Govern Municipal. 
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Amb relació a l’anterior interessa saber: 
 
1º Com es coordina a tots els voluntaris/es que col·laboren en la 
Botiga? 
 
2º Des de l’Ajuntament s’ha contractat a alguna persona per a que 
coordini a aquests voluntaris? 
 
3º En cas de ser així, quin tipus de contracte i de quina durada s’ha 
dut a terme?” 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les dinou hores i quaranta-cinc minuts, de 
la qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 


