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ACTA PLE NÚM. 3/13 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
FEBRER 2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE FEBRER DE 2013 
 

 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
28 de febrer 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. 2/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 31 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 
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2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
2.1. Decret núm. 749/13 de data 18 de febrer. 
 
“Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici pressupostari de 2012, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció 
General, en compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, 
corresponent a l’exercici de 2012, que incorpora els següents estats 
que s’adjunten: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte 

d’altres ens públics. 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
8) Estat de tresoreria. 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
10) Desviacions de finançament. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte 
General de l’exercici de 2012. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació 
a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
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Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament 
a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, d’acord amb 
l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Farem la explicació conjunta dels Decrets 2.1 i 2.2., que són per donar 
compte de la liquidació del pressupost de 2012 de  l’Ajuntament i de la 
Ràdio. 
 
Tot disposeu dels dictàmens, tant de la liquidació del pressupost com el 
de l’Institut Municipal de la Ràdio, teniu tota la informació i a la 
Comissió Informativa vam explicar els Decrets i els números més 
importants d’aquestes liquidacions. 
 
El que si diré, com a tret més important i també casi podria repetir la 
intervenció que vam fer l’any passat, és que les magnituds més 
importants que comporta la liquidació d’aquests pressupostos, com és 
l’estalvi net, com és la capacitat de finançament, són de signe positiu, la 
qual cosa és un punt a tenir en compte. 
 
Així el que fem és complir l’estabilitat pressupostària, no hem d’adoptar 
cap de les mesures que dicta la normativa en cas de que no es 
compleixi, estem ara mateix lliures d’adoptar aquestes mesures que han 
de fer aquells que no compleixen el que estableix la Llei Pressupostària, 
i també complim el límit de deute que -com sabeu- és el 110% dels 
ingressos corrents. Nosaltres no arribem, i per tant no hem de fer  cap 
mesura excepcional. 
 
A aquestes magnituds també hem d’afegir-li el tema de que el signe de 
romanent de tresoreria, el que sempre diem que és com el fons de 
maniobra de l’empresa privada per a despeses generals, no és negatiu. 
Vull dir que és el quart punt important, i en aquest cas de signe positiu, 
que fa que aquestes mesures que estableix la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària no les tinguem que adoptar. 
 
En tot cas hem aconseguit, amb l’esforç de tots segurament, tenir uns 
números que són, dintre del moment en que estem vivint i dels 
problemes que estem tenint amb els ingressos d’altres Administracions, 
etc. uns números que són molt positius. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només per aportar, com a Grup, una reflexió. Evidentment, la liquidació 
del pressupost és positiva, hi ha una diferència important entre el 
pressupost que aprovem i que acabem liquidant, no és pas nou. Però en 
aquest cas sí que volem aportar que també és en part gràcies a l’esforç 
que en aquest cas han hagut de fer treballadors i treballadores 
d’aquesta casa, que han vist com perdien part de la seves retribucions 
al llarg de l’any, i això és important. Els que estem asseguts en aquest 
Consistori, també com a treballadors que som d’aquesta Casa i també 
Entitats i persones vinculades a l’activitat municipal que han reduït la 
seva activitat per necessitats pressupostàries i per obligacions d’altres 
Governs supralocals, que no és el nostre. I penso que ha de constar en 
acta que en aquest any, especialment l’esforç dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, també ha ajudat a tenir aquesta 
liquidació positiva. 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Primer dir que la importància de la liquidació d’aquest pressupost és 
que és el primer que liquidem i és el primer pressupost que els 
components d’aquest Ple aprovem. 
 
Dic que és la primera liquidació del pressupost del que se’ns dóna 
compte per Decret, que aprovem els components d’aquet Ple, amb la 
qual cosa la primera liquidació d’un pressupost que vam aprovar els que 
estem aquí. Dit això, en aquell pressupost si que hi va haver debat 
polític, i en aquest és evident que no hi ha o no hi haurà. 
 
En realitat on hi hauria d’haver debat polític és en aquest moment 
perquè en aquests moments s’ha de dir en què s’ha gastat el diner i per 
això hem ingressat el diner, però per què només diem el diner que anem 
a ingressar?, per què no diem el que gastarem?. 
 
El company Jordi, l’any passat va sol·licitar molt més detallat tot el 
tema de la liquidació del pressupost o tan detallat com quan se’ns dona 
el pressupost. Jo vaig dir en aquell debat que nosaltres aprovàvem unes 
quantitats, unes partides i unes formes que en març del proper any no 
les reconeixeria ningú.  
 
Segueixo amb això i ho torno a dir perquè en aquell debat pressupostari 
aquest Grup va sol·licitar la supressió de l’impost de plus valua per 
successions i la supressió per extinció de condomini. Tenim encara un 
recorregut de prop d’un 30% per a pujar aquest impost, gràcies a una 
tècnica diferent i a una situació, suposo que aquest any el Govern va 
entendre quin era el veritable problema de la plus vàlua i el va abaixar 
un 25%. 
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Dic això per una senzilla raó, perquè aquest any s’ha liquidat amb un 
benefici. L’ha anomenat com el fons de maniobra de l’empresa privada, 
però vaja un benefici de cinc milions d’euros! dels quals l’Interventor 
recomana del total de Romanent, guardar tres milions i mig per a 
possibles pagaments de reclamacions extracontractuals. 
 
I dic, si en aquell Ple de 2011 va dir que, clar, si eliminem les plus 
vàlues per successió deixaríem d’ingressar quatre milions i no podríem 
complir amb el pressupost, i si el pressupost està amb vint milions de 
despeses més del que deia aquell pressupost, és impossible que 
puguem treure quatre milions d’euros d’algun lloc per poder suprimir 
l’impost de plus vàlua per successions, perquè potser no pagant tres 
milions de responsabilitat extracontractual, la plus vàlua per 
successions la podríem eliminar. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només fer constar en Acta que la nostra opinió respecte a això la 
donarem quan vingui la presentació del Compte general de la 
Corporació. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
2.2. Decret núm. 750/13 de data 18 de febrer. 
 
“Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, corresponent a l’exercici pressupostari de 
2012, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 a 
193 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 
105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President 
de l’esmentat Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del 
Text refós citat, segons Decret de Presidència número 003 de 6 de 
febrer de 2013. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció 
delegada, en compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, corresponent a l’exercici de 2012, i que 
incorpora els següents estats: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
7) Estat de Tresoreria. 
8) Estat del romanent de tresoreria. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte 
General de l’exercici de 2012. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació 
a l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat i a la 
Comunitat Autònoma, d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
3.1. Decret núm. 237/13 de data 25 de gener. 
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre, 1205/2012, de 7 de 
març, 1298/2012, de 9 de març i 3345/2012, de 31 de maig, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
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maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de 
Benestar Social de data 21 de gener últim, i a petició de la Delegació 
Territorial de Catalunya de l’Organització Nacional de Cecs (ONCE), es 
sol·licita la modificació de la composició del Ple de l’esmentat Consell, 
amb la substitució del representant d’aquesta Entitat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5511/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament de la representant de la 

Delegació Territorial de Catalunya de l’Organització Nacional de 
Cecs (ONCE). 

 
 Nomenar en representació de l’esmentada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocal representant al senyor Francisco Aguilar 
Llopis. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
L’objecte d’aquest decret és la modificació del representat de la ONCE 
en el Ple del Consell Comunitari de Serveis socials. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
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3.2. Decret núm. 634/13 de data 11 de febrer. 
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre, 1205/2012, de 7 de 
març, 1298/2012, de 9 de març, 3345/2012, de 31 de maig i 
237/2013, de 25 de gener, i com a conseqüència de la nova 
organització derivada de la Corporació sorgida de les Eleccions 
Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, aquesta 
Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de 
Benestar Social de data 4 de febrer últim, i a petició de l’Entitat 
Coordinadora contra la marginació, es sol·licita la seva inclusió i el 
nomenament de representants en el Ple de l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5511/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
 Nomenar en representació de l’Entitat Coordinadora contra la 

marginació, en el Ple d’aquest Consell, com a representants Vocals, 
titular i suplents, a les persones següents: 

 
Titular: Senyor Miguel Moreno Rodríguez 
Suplenta Primera: Senyora Manuela García Carrascón 
Suplenta Segona: Senyora Lucía Arcediano Sanz 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
L’objecte del present decret és el nomenament dels representants de 
l’entitat Coordinadora contra la marginació, en el Ple del Consell 
Comunitari de Serveis Socials. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
4. Aprovar el Cens dels Equipaments Esportius de Cornellà de 
Llobregat que conformen el Servei Municipal d’Esport, i aprovar 
inicialment el seu Reglament regulador. 

Aprovar   Cens   Equipa- 
ments Esportius i Regla- 
ment regulador. 

DICTAMEN 
 
“Per exprés imperatiu constitucional, els poders públics en general i 
els locals en particular, han de fer realitat el dret social de tot ciutadà 
a desenvolupar i exercitar les seves facultats físiques, intel·lectuals i 
morals, mitjançant un fàcil i lliure accés a l’activitat física i al 
coneixement i a la pràctica de l’esport, ja que l’article 43.3 de la 
Constitució imposa als poders públics l’obligació de fomentar 
l’educació física i l’esport, i la utilització adequada del lleure. 
 
Atès que aquesta obligació, no obstant, recau en cada nivell 
d’administració amb major o menor intensitat, en funció del marc 
competencial que la legislació aplicable l’atribueixi. En l’àmbit 
municipal, amb caràcter general, els articles 25.2.m) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 66.3.n) 
del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, reconeixen als municipis 
competències pròpies en matèria d’activitats i instal·lacions culturals i 
esportives, ocupació del lleure i turisme, imposant l’article 26.1.c) de 
la primera d’aquestes normes als municipis amb població superior a 
20.000 habitants, l’obligació de prestar el servei mínim d’instal·lacions 
esportives d’ús públic. 
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Atès que, aquestes competències s’han d’exercitar en el marc del Text 
Refós de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret Legislatiu 1/2000, de 
31 de juliol, que és la norma mitjançant la qual la Generalitat de 
Catalunya ha exercitat les competències legislatives exclusives que 
l’article 134 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya li reconeix 
en el camp dels esports i de l’oci. A l’article 39 d’aquest text legal 
s’enumeren i concreten les competències municipals en aquesta 
matèria i, en particular, l’obligació de promoure de forma general 
l’activitat física i l’esport en el seu àmbit territorial i de construir, 
ampliar i millorar les instal·lacions esportives en el seu territori, 
vetllant per la seva plena utilització, així com la de portar un cens 
d’aquestes. 
 
Atès que en ús d’aquestes competències, l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat té implantat des de temps immemorials el servei públic 
municipal d’esport, integrat pels equipaments municipals dels quals 
s’ha anat dotant fins ara i al qual s’aniran integrant, com ampliacions 
del servei, els que es puguin crear en el futur i siguin necessaris per a 
facilitar a tots els ciutadans la pràctica esportiva en qualsevol de les 
seves vessants, de competició esportiva en edat escolar, universitària i 
adults; escolar i de formació; manteniment físic i salut i, finalment, de 
lleure, oci i entreteniment. 
 
Atès que fins ara, alguns d’aquests equipaments han sigut objecte de 
regulacions parcials i tractaments diferenciats, mitjançant l’aprovació 
de reglaments específics de serveis. No obstant, l’experiència dels 
últims anys ha posat de manifest la necessitat de tractar d’una 
manera global i única aquest servei, mitjançant la regulació de tots els 
aspectes vinculats a la realització de la pràctica fisicoesportiva en el 
terme municipal de Cornellà de Llobregat, amb independència del 
concret equipament municipal en el qual es porti a terme i de la seva 
forma de gestió. 
 
Atès que segons els articles 3.1.c) i següents i 54 del Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals, els equipaments esportius municipals són béns de domini 
públic que per la seva naturalesa es troben afectats al servei públic i 
es regeixen per les normes reguladores dels serveis dels ens locals, 
constituïdes actualment pels articles 153 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel quals es va aprovar el Reglament 
d’Obres, Activitat i Serveis de Catalunya, que estableixen que la 
implantació d’un servei públic implica la necessària aprovació d’un 
reglament municipal que n’estableixi el seu règim jurídic de prestació. 
 
Atès que amb aquest objectiu, l’Ajuntament considera convenient 
establir una doble política de gestió: 
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a. Per una part, adoptar un concepte global i unificat d’aquest servei 

públic municipal que, partint del servei original implantat al seu 
dia, resti constituït en cada moment per la totalitat d’equipaments 
esportius de titularitat municipal existents, mitjançant les 
corresponents modificacions que es puguin produir en el futur, per 
la incorporació de noves instal·lacions i equipaments esportius o la 
seva baixa. 

 
b. Per l’altra, aprovar un reglament únic que reguli els drets i deures 

dels ciutadans i de l’administració en relació amb aquest sector, per 
tal de garantir un òptim ús de les instal·lacions i de l’activitat 
fIsicoesportiva que s’hi desenvolupi, vetllant pels aspectes de 
seguretat, benefici saludable i sostenibilitat econòmica. 

 
Per tot això, el Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, vist l’informe 
núm. 9/2013, de 21 de febrer, emès per la Secretària General, proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- El servei públic municipal d’esports integrat pel conjunt 
d’equipaments esportius de titularitat municipal, constitueix un servei 
públic únic, susceptible de diverses formes de gestió, que en aquests 
moments està conformat pel conjunt d’equipaments esportius que 
figuren al Cens municipal que s’aprova al punt següent d’aquest 
acord. 
 
Segon.- Aprovar el Cens d’equipaments esportius de Cornellà de 
Llobregat que figura com a document annex núm. 1 i forma part 
integrant d’aquest acord, en el qual es determina, entre d’altres 
aspectes esportius, tant la denominació oficial que es tindrà que 
utilitzar per tots els Departaments municipals, com la forma de gestió 
concreta de cada equipament. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del Servei 
municipal d’esports, integrat pels equipaments esportius de titularitat 
municipal que figura com a document annex núm. 2 i forma part 
integrant d’aquest acord. 
 
Quart.- Sotmetre l’expedient d’aprovació d’aquest Reglament a 
informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció 
del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni 
suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de 
nou acord. 
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Cinquè.- Aprovat definitivament aquest Reglament, es publicarà el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província anunciant la 
seva aprovació i el seu text íntegre, entrant en vigor un cop 
transcorreguts quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d'Anuncis de la Corporació, com al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí d'Informació 
Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagi publicat l’edicte 
anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta aprovació del Reglament regulador del 
Servei municipal d’esports, integrat pels equipaments esportius de 
titularitat municipal, s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament 
en l’Intranet municipal i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu 
coneixement i consulta pels diferents Departaments municipals i per 
tota la ciutadania. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Amb aquest acord s’aprova el Cens dels Equipaments Esportius 
d’aquesta ciutat que conformen el Servei Municipal d’Esport i s’aprova 
inicialment el seu Reglament Regulador. 
 
La pràctica de qualsevol activitat física, i per tant la de l’esport, ha 
esdevingut aquests darrers anys una de les millors eines de protecció 
de la salut, per la millora de la qualitat de vida i per la integració social 
de l’individu. 
 
La formació i la cultura física dels nostres ciutadans i ciutadanes cada 
vegada és més gran, ha generat un increment notable de la demanda 
de serveis i infraestructures esportives de qualitat al nostre municipi, 
motiu pel qual una de les branques de la política esportiva de la nostra 
ciutat ha estat l’increment i la millora de l’oferta de serveis d’activitat 
física i esportiva amb l’objecte de fer front a la creixent demanda. 
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Les instal·lacions esportives municipals constitueixen l’equipament bàsic 
que garanteix la prestació dels serveis esportius per part de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb l’objectiu de fomentar- com 
he dit- l’educació física i l’esport i també de facilitar l’adequada 
utilització de l’oci. 
 
Amb aquest objectiu el municipi de Cornellà de Llobregat té implantat 
des de fa dècades, el servei públic municipal d’esport, integrat pels 
equipaments municipals dels quals s’ha anat dotant fins ara, i al qual 
s’aniran integrant com a ampliació els que es puguin crear en el futur 
que siguin necessaris per facilitar a tots els ciutadans la pràctica 
esportiva en qualsevol de les seves vessants, de competició esportiva en 
edat escolar, universitari, d’adults, escolars, de formació, de 
manteniment físic i de salut o, finalment, de lleure, oci o entreteniment. 
 
Fins ara alguns d’aquest equipaments han sigut objecte de regulacions 
especials mitjançant l’aprovació de reglaments específics de serveis. No 
obstant, l’experiència dels últims anys ha posat de manifest la 
necessitat de regular d’una manera global aquest servei mitjançant 
aquesta regulació de tots els aspectes vinculats  a la realització de la 
pràctica fisico-esportiva en el terme municipal de Cornellà de Llobregat, 
amb independència del concret equipament municipal en el qual es porti 
a terme. 
 
A tal fi el que cal és elaborar un reglament únic, que reguli els drets i els 
deures dels ciutadans i de l’Administració  en relació amb aquest sector, 
per tal de garantir, que és el que hem de fer a fi de comptes, un òptim ús 
de les instal·lacions i d’aquesta activitat físico-esportiva que es 
desenvolupi, vetllant per aspectes com poden ser la seguretat, el 
benefici saludable i la sostenibilitat econòmica. 
 
Entenem doncs que cal adoptar un concepte global i unificat- com he dit- 
d’aquest servei públic municipal, partint del servei original que es va 
implantar en el seu dia fa molt temps, i aquest servei ha de restar 
constituït en tot moment- torno a dir- per la totalitat d’equipaments 
esportius de titularitat municipal existents, mitjançant les modificacions 
que es puguin dur a terme en els propers anys, si s’escau. 
 
Aquest és l’objectiu principal del per què portem aquest punt i per què 
proposem aquesta aprovació del Cens d’equipaments municipals 
esportius i proposem també l’aprovació d’aquest Reglament. 
 
Té un articulat molt complet que determina l’objecte, l’àmbit d’aplicació, 
les formes de gestió dels equipaments esportius que integrarien aquest 
servei municipal, el que és el concepte d’equipament esportiu, el que és 
el seu manteniment, la conservació, els drets i obligacions generals dels 
usuaris, la informació i la comunicació, l’accés i l’ús per les persones 
físiques i jurídiques, les normes generals i específiques aplicables a 
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determinats espais i serveis i també la imatge i publicitat i també, si 
s’escau, el règim sancionador. 
 
En definitiva, resumim, unifiquem, regulem de forma global aquest 
servei municipal d’esports que s’integra per tot el conjunt d’equipaments 
que formen part del Cens d’equipaments esportius que són de titularitat 
municipal. 
 
Hem de dir també una altra cosa també per acabar. Vareu tenir el 
Reglament i el Cens i, en tot cas, comentar que en aquesta setmana 
s’han fet quatre correccions en el Cens d’equipaments en el sentit 
d’actualitzar alguns indicadors que són dibuixos, són com plànols, o els 
horaris d’obertura que no estaven. Ho dic perquè de la informació que 
teniu el Reglament no ha canviat, i dels plànols de les fitxes s’ha 
incorporat això en alguns, no en tots, i només és el tema del plànol que 
hi havia un cert canvi i els horaris d’obertura. 
 
Això és el que fem, proposem aprovar aquest Reglament amb l’esperit 
d’unificar i globalitzar tot el que ha de ser l’ús dels nostres equipaments 
municipals esportius. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Començant per això últim que feia referència al tema del temps, volia fer 
una reflexió genèrica de cara a les Comissions Informatives. Aquest crec 
que ha sigut un dels exemples on el sentit de la Comissió Informativa 
perd bastant del seu significat, donat que no hem pogut treballar el 
temps necessari per fer un reglament d’aquest tipus amb la seva 
volada. 
 
La reflexió rau perquè si fins ara no hem tingut un reglament, per què 
ara, sense haver-lo treballat, sense haver-lo tingut abans de la Comissió 
Informativa i haver-ne parlat entre tots, el sotmetem aquí a aprovació?. 
 
No només em refereixo a això, sinó que hauria d’haver una forma de 
treballar en el futur. A l’igual que quan un va a una reunió de treball 
porta les seves coses preparades, crec que si es facilités la informació 
abans de la Comissió Informativa, que moltes vegades són documents 
que es donen en la mateixa Comissió, aquests que tenen aquest 
caràcter que van més enllà de la pròpia sessió, la pròpia urgència que 
pot haver-hi, el que si pregaríem és que els donessin a fi de que 
poguéssim treballar, ja que quan un va a una reunió sempre se la 
prepara per intentar aportar el màxim i que funcioni de la millor forma. 
 
Donat el poc temps que hem tingut i relacionat amb el temps, sí volem 
que consti la reflexió de que aquest no ha de ser un reglament que 
estigui tancat en el temps. És a dir, quan un llegeix el reglament el que 
pensa és quina és la situació de moltes entitats de la ciutat, i intenta 
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veure si hi ha algun tipus de col·lisió o si hi haurà algun tipus de 
problema. En principi veiem que no, però el que sí hem de tenir clar i 
volem deixar aquesta proposta és, si a partir d’aquest reglament 
apareix algun tipus de problemàtica amb alguna entitat esportiva de la 
ciutat, crec que serà bo que tornem a obrir aquest reglament i el 
modifiquem. 
 
Fruit d’això si que ens agradaria també petites modificacions que no 
sabem si fins i tot haurien d’estar en el Reglament o no, però són 
reflexions que aquest Grup té presents. 
 
La primera és que aquest reglament no acaba d’especificar què passa 
quan aquestes entitats esportives, fins i tot els que són equipaments 
esportius de gestió indirecta, quan apareix un subarrendament i 
aquesta cessió a tercers. Estem parlant, per exemple, del típic que 
moltes entitats cedeixen el bar a una tercera persona. Això el reglament 
no ho acaba de contemplar, d’altres ciutats tampoc ho fan, entenem 
perfectament que no ha de ser l’Ajuntament el que s’ha de posar en com 
ho ha de fer l’entitat, però sí que ens podem plantejar si podem fer un 
codi de bones pràctiques que es pugui aplicar a totes les entitats perquè 
tinguin present com ha de funcionar la cessió a tercers de part de 
l’equipament. 
 
Això també podria fer referència a un altre tema, que és el d’aquells 
equipaments esportius que hi hagin aquestes entitats, moltes estan 
relacionades amb la pràctica escolar, o fins i tot més amateur, podem 
buscar la fórmula per a que quan hi hagi els equips i s’hagi de 
contractar els equipaments per als nens, hi hagi un codi de bones 
pràctiques per l’entitat per saber com ho ha de fer. 
 
Crec que no ens hem de posar en com ho han de fer, ja que no és la 
funció de l’Administració, però si que podem fer una recomanació, un 
codi de bones pràctiques. 
 
També, quan vostès presenten l’inventari, estaria bé fer constar aquests 
conceptes que he dit, és a dir, si a cada equipament esportiu hi ha una 
part que està cedida a un tercer, així com si hi ha personal contractat, 
que és normal que hi sigui. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En tot cas no afegir gairebé res més a l’idea inicial aportada pel 
Portaveu de Convergència i Unió en quant al temps. No tant el temps per 
nosaltres, pels Grups Municipals, que al final si no tens prou temps 
abans de la Informativa, doncs el busques i t’ho prepares, et llegeixes 
els documents, que penso que és pel que els ciutadans ens han posat 
aquí, però si crec que, vist l’abast i la importància d’aquest reglament, 
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nosaltres agrairíem més temps per poder parlar amb les principals 
entitats que avui estan gestionant els equipaments. 
 
Per tant, nosaltres no farem un vot positiu a l’acord, ens abstindrem, 
bàsicament amb el plantejament de poder fer-vos suggeriments en el 
tràmit d’exposició pública i incorporar algun dels suggeriments que ens 
han fet les entitats que en aquests quatre dies ens han fet arribar ja 
bastants comentaris al reglament o als plantejaments que es fan. 
 
Creiem que és una bona eina, plantegeu-vos-ho en positiu, una bona 
eina que hauria d’ajudar a racionalitzar el conjunt d’equipaments de la 
ciutat, però hem de ser conscients que, com bé explicava el Portaveu del 
Govern, en aquest cas el Tinent d’Alcalde d’Economia, la ciutat no 
comença de zero la seva activitat esportiva. Hi ha unes instal·lacions i 
entitats que funcionen des de fa molts anys, hi ha una dinàmica de 
molts equips que també funcionen de fa molt temps, per tant no som 
una ciutat que avui comencem de zero i que això es posa en marxa avui, 
sinó que això tindrà dificultats d’aplicació. 
 
Per començar hi ha coses que és impossible que s’apliquin aquesta 
temporada, suposo que el criteri del Regidor d’Esports i de l’Equip de 
Govern serà aplicar-ho la temporada vinent, perquè hi ha coses aquí que 
crec que avui són impossibles d’aplicar amb l’escenari actual dels 
equips de la ciutat, per l’horari de les activitats que es fan i, en tot cas, 
em sembla que és important que ens plantegem un calendari. 
 
Per tant, primera idea, és important que es faci, considerem que és 
oportú fer-ho, però agrairíem un procés de participació i de debat més 
ampli. Des del nostre punt de vista -no sé si és intenció del Regidor 
d’Esports o de l’Alcalde fer-ho- crec que urgeix convocar el Consell de 
l’Esport per explicar el perquè aquest reglament, perquè aquests 
plantejaments, perquè aquesta lògica d’horaris, perquè aquest 
plantejament en relació a les titulacions dels professionals que han de 
fer d’entrenadors. Només per aquest tema, els que som del gremi del 
basquet, ens genera preocupació perquè la Federació Catalana de 
Basquet, a més a més, té un contenciós amb l’INEF sobre les titulacions 
oportunes en relació al basquet, i aquí en el reglament ja donem per bo 
una versió que en aquests moments potser acabarà fins i tot als 
Tribunals. 
 
Per tant crec que hi ha coses que hem d’acabar mirant. Aquí a la ciutat 
tenim escenaris diferents en relació a la pràctica esportiva i creiem que 
amb aquest reglament els volem tocar tots però no tenim massa clar que 
els toquem bé. Evidentment la prioritat hauria de ser garantir la 
possibilitat de facilitar l’activitat esportiva dels nens i nenes en edat 
escolar, evidentment hauríem d’intentar garantir que tota la població de 
la ciutat que vulgui fer esport, ho pugui fer, sigui de l’edat que sigui, 
però especialment els nens i nenes. 
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Desprès, hem de tenir en compte que l’activitat esportiva de la ciutat 
també té un component d’activitat econòmica, per tant, hem de veure 
com ajudem a que la poca activitat econòmica de la ciutat en relació a 
l’esport es mantingui o es millori, o aconseguim que funcioni, i desprès 
no podem obviar que tenim unes dificultats per aclarir on comença 
l’esport federatiu o a on acaba, i on comença l’esport d’elit i on acaba, 
que també s’ha de parlar. 
 
En resum, nosaltres creiem que voleu, des d’un reglament entrar en 
molts temes que creiem que s’ha d’entrar, però tenim dubtes que només 
sigui a través d’un reglament. En el mateix document es parla de línies 
estratègiques, d’objectius, de constitució del funcionament del servei 
local de l’esport. Nosaltres considerem que en aquesta ciutat- i ho hem 
dit algun cop en aquest Ple- cal primer un pacte local sobre temes 
esportius, perquè les entitats tenen conflictes entre elles i conflictes amb 
l’Ajuntament. Cal fer un cert pacte en relació amb els temes esportius, 
caldria que aquest Ajuntament tingués un projecte local, amb objectius 
clars, amb estratègies clares, i moltes coses que es diuen en aquest 
reglament les podem compartir. 
 
És evident que el que diu el document en quant a que els poders públics 
han de fer realitat el dret social de tots els ciutadans a desenvolupar i 
exercitar les seves pràctiques físiques, és un dret social l’esport i això ho 
hem de reconèixer. Em sembla molt bé que estiguin en el reglament, 
però això requereix d’una construcció col·lectiva d’un projecte de ciutat 
en relació a l’esport que segurament hauria d’estar abans que el 
reglament. Els criteris i les prioritats i el ritme el marqueu vosaltres, però 
per nosaltres és important que en el marc del Consell de l’Esport, en el 
marc del Consell de Ciutat, en el marc que creieu oportú, es dissenyi, 
per veure en questa ciutat, la pràctica esportiva a on vol anar, què vol 
prioritzar, com vol funcionar, com la volem promocionar, i això ens falta 
una mica a la ciutat. 
 
Entenc que malauradament, com no és un tema que hagi entrat en els 
temes de crisi o als acords socials, segurament hem parlat poc d’esports 
en aquesta ciutat. Entenem també que hi ha voluntat de que es parli a 
través d’aquest Reglament i agrairíem, per tant, que no solament ens 
escolteu les propostes que us fem en el transcurs dels  propers dies, 
sinó que fins i tot obríssim un plantejament més ampli per aconseguir 
que més entitats hi participin. 
 
No vol dir que les entitats hagin de tenir raó, el que sí que em sembla és 
que hi ha una gran experiència en els gestors de les instal·lacions de les 
entitats de la nostra ciutat, que hauríem d’aprofitar una mica més. Hem 
parlat amb quatre entitats, des del dilluns al mig dia que vàrem tenir el 
reglament i fins avui, i cap de les quatre sabia l’existència d’aquest 
reglament i han dit que, està molt bé que es faci, però ells relaten el que 
fan. 
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Serè mes breu. Suposo que el Reglament no l’han confeccionat en tres 
dies, pel que espero que no pensaran que en tres dies puguem entrar a 
debatre aquest reglament. 
 
No se si el ROM permet abstenir-se de votar, no abstenir-se de la 
votació, m’agradaria acollir-nos al dret de no votar una cosa de la qual 
no hem tingut el suficient temps per fer l’observació ni jurídica ni 
política. 
 
En cas que tinguem que votar, ens abstindrem, a la vista del vot 
favorable de la Secretària de l’Ajuntament, però políticament poca cosa 
més. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aclarir una cosa, la Secretària no vota, ho dic als efectes del seu 
coneixement. L’informa, però no el vota, i vostè ha dit votar. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Jo crec que podríem parlar una mica de la teoria de la relativitat, però 
del temps, en aquest cas, el temps és relatiu, perquè per a alguns 
quatre o cinc dies no és suficient per llegir i entendre un reglament de 
quaranta sis pàgines que, si tots coneixem la ciutat i coneixem les 
entitats i passem per elles i veiem les instal·lacions i coneixem els 
equipaments, doncs sabem bastant com funcionen. Hi ha coses que 
potser amb dos segons es poden mirar, però entenc que hi hagi gent que 
necessiti més de dos segons o més de quatre dies per mirar-se tot això. 
Però dic que podríem parlar de la teoria de la relativitat del temps 
perquè si per a alguns cinc dies no és suficient, altres hem de contestar 
preguntes que ens apareixen sempre el mateix dia del Ple i ho fem, és a 
dir, tenim temps per a això. Però bé, es diu que el temps és un bé escàs i 
cadascun l’utilitza com pot, com vol o com sap. 
 
Més enllà d’això, el que deia de la conveniència en relació amb la 
regulació d’un reglament que és viu, doncs si, òbviament, és viu, 
igualment que estaven vives aquelles regulacions parcials que hi havia 
en altres equipaments esportius i que ara hem decidit canviar-ho. 
 
En el seu moment, d’aquí un més, d’aquí un any o d’aquí a deu anys, 
qui estigui potser haurà de decidir, en funció del que hi hagi, canviar-ho 
amb altre reglament, però en aquest cas, aquest és el que es presenta, 
és el que s’ha treballat i aquest és el que es pensa que és idoni per la 
ciutat. 
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Jo he dit que unifiquem, que regulem, que globalitzem. Unifiquem, 
regulem, globalitzem cinc complexes esportius, trenta vuit instal·lacions 
esportives de les quals hi ha cinc pavellons i quatre camps de futbol, 
setze espais esportius escolars, en 6,9 km2. I això es fa ara perquè hi 
ha hagut en els últims mesos i en els últims anys molts canvis en 
aquests equipaments. Un nou pavelló a Sant Ildefons, amb dues pistes, 
la de dalt i la de baix; el nou complex esportiu de Can Mercader s’ha 
inaugurat fa poc; el Parc Esportiu, que ja porta dos o tres anys amb la 
gestió directa per part de l’Ajuntament, però que mica en mica hem anat 
entrant en aquest equipament. 
 
El nou camp de futbol municipal del Cornellà, les inversions que s’han 
fet en gespa artificial, les escoles, tot el que s’ha fet, i toca ara, perquè 
ara mateix, per les condicions, no hi haurà cap inversió important en 
cap equipament esportiu. Per tant, podem tenir una radiografia 
absolutament completa de com són els nostres equipaments esportius i 
podrem aprovar aquest reglament- torno a dir- unificat, regulat, 
globalitzat Això no vol dir que desprès per a cada instal·lació s’hagi de 
fer o es pugui fer, un tema absolutament específic en el qual es pot 
regular que si el bar, que si els subarrendaments, el tema del personal, 
etc. Perquè clar, el que no farem és l’enciclopèdia Espasa o 
l’enciclopèdia Catalana. Amb cinc complexes esportius, amb trenta vuit 
instal·lacions esportives i amb setze espais esportius, si hem d’entrar en 
tots i cadascun d’ells, doncs ja no fem un reglament de quaranta sis 
pàgines, igual en fem un de dos mil. 
 
Tinc enveja d’algunes intervencions, i tinc enveja per edat, perquè 
realment em faig molt gran. Tinc enveja bàsicament perquè ningú 
recorda com era això abans, ningú recorda com era el Pavelló de Sant 
Ildefons, amb aquelles rajoles que et deixaves el genolls, o abans quan 
tenia aquella capa de pintura verda, o com eren els camps de futbol, la 
sorra. El Prieto, que està aquí, ho sap perfectament, perquè va ser el 
responsable en el seu moment. O les pistes de petanca que no n’hi 
havia, etc. 
 
Llavors, tinc enveja perquè alguns no ho poden recordar perquè no es té 
aquesta memòria històrica o és que realment no s’ha viscut. Jo si que ho 
he viscut, com molts dels que estem aquí, i tenim ara una ciutat en 
quant a equipaments esportius, que ha canviat moltíssim fruit de tot, 
fruit de la demanda ciutadana, fruit del treball de les entitats i fruit de 
tots els Equips de Govern i de tots els Regidors i Regidores, els 25 que 
han composat aquest Ple, durant molt, molt temps, inclús els d’ara. 
 
Per això es fa aquest Reglament, ni més ni menys. Tot el que es vulgui 
dir, i comparteixo el 99% del que heu dit, de tot el que es pugui dir de 
més, ja es veurà amb el temps. Ho estic dient, és global, regulat i 
unificat. Res més que això. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Com no m’ha contestat el Tinent d’Alcalde, només insistir que per 
nosaltres és important que, si és possible, abans que s’esgoti el temps 
d’exposició pública que es reuneixi el Consell d’Esports i s’expliqui el 
reglament, que creiem que és important.  
 
I , encara que entenc que no anava per nosaltres la seva explicació, crec 
que el nostre Grup té molt clara l’evolució dels equipaments de la ciutat i 
també és cert que la seva evolució també ha generat una diversitat 
d’equipaments importants i ens ha deixat algun equipament de la ciutat 
que requereix d’alguna inversió important. I ja sé que el Regidor 
d’Esports es posarà content amb el que vaig a dir. En el pressupost 
2014, per complir això necessitarem més recursos per invertir en els 
equipaments esportius de la ciutat, perquè hi ha algunes instal·lacions 
que no estan al dia i que necessiten d’inversió, no podem 
responsabilitzar només a les entitats que les gestionen, per tant 
necessitem que això es faci. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Està clar que de capacitats no ens posarem a parlar perquè les 
comparacions són odioses i no és la qüestió qui és més o menys capaç. 
 
El Reglament s’ha confeccionat en tres dies?, tampoc es pot mirar en 3 
dies. Aquest Reglament és necessari aprovar-lo avui? o pel contrari, el 
podríem haver presentat el mes passat i aprovar-lo avui, o presentar-lo 
avui i aprovar-lo al ple d’abril?. És estrictament necessari presentar 
aquest reglament un dijous, no presentat físicament, que ens arribi el 
dilluns i avui dijous aprovem aquest reglament?. Si és estrictament 
necessari, jo entendré que no tinc raó, sinó  potser sigui menys capaç, 
però en tres dies no m’ha donat temps, com suposo que a vostè tampoc 
li ha donat temps a confeccionar-lo en aquest temps. No hauria sigut 
més fàcil Comissió de febrer, reglament, Comissió de març, el discutim, i 
en el ple d’abril o maig l’aprovem?. No entenc perquè aquesta rapidesa. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En primer lloc, això no sorgeix perquè sí. El per què? doncs surt d’una 
reflexió amb el Regidor d’Esports, i si recordeu la meva època en que 
portava aquests temes, es van fer les primeres concessions de gestió 
directa a algunes entitats esportives, mentre que a la resta la gestió 
d’equipaments la fa l’Ajuntament, ho fa d’una forma interposada a les 
entitats esportives. 
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I és evident que la voluntat de l’Ajuntament és que quant més es 
comprometin les entitats esportives en gestionar aquests equipaments, 
molt millor per a tots, perquè això implica a moltes més persones, fan el 
desenvolupament del seu projecte esportiu, i si això ajuda i beneficia al 
que pretenem tots nosaltres, que és l’esport de forma col·lectiva, doncs 
perfecte. 
 
Per tant, en aquells moments, tu feies el que feies, però les coses 
canvien, ja tens la via de la concessió, com tenim el Pavelló de Riera o el 
del Barri Centre, o tens la possibilitat de fer un reglament regulador 
perquè posi en ordre les normes sobre les quals nosaltres farem 
aquestes cessions dels diferents equipaments esportius a les entitats 
esportives. Aquesta és la pretensió, no cal anar més enllà perquè no 
tindria sentit. 
 
Segona qüestió, la tècnica d’aprovació, així ho fan tots els Ajuntaments. 
Quan tens feta l’aprovació inicial, ara tindrem  temps fins el mes d’abril 
per poder presentar totes les esmenes. Nosaltres convocarem el Consell 
de l’Esport, parlarem amb les entitats esportives, però ja és avançar en 
el temps, i per això es fa. Si això fos una aprovació definitiva i només 
passes una vegada pel Ple, doncs avui aquest punt el retiraria de 
l’Ordre del dia, perquè comprenc perfectament les raons que els Grups 
Municipals heu exposat de que es té poc temps, i teniu raó. Aquesta raó 
no la discuteixo, la teniu, però també sé que com no fem l’aprovació 
definitiva, tindrem dos mesos i llavors si que tindreu molt de temps per 
parlar, per dialogar, per veure quines coses podem millorar, o no. I com 
deia el Jordi, el reglament sempre es pot canviar, per sort no és una 
cosa rígida, per tant, si apareixen coses noves i es tenen que reformular, 
doncs ho farem. 
 
La pretensió és la que és. Primer, com actualitzar en el segle XXI la 
gestió de les instal·lacions esportives de la ciutat, no les instal·lacions 
esportives sinó la seva gestió per part de les entitats. Segon, aquesta 
tècnica d’aprovació és correcta, perquè no anul·la ni dificulta que tothom 
pugui participar i incorporar a partir d’ara tot allò que es cregui que s’ha 
d’incorporar. 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
5. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2013, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i majors 
ingressos. 

Aprovar expedient  
Modificació crèdits 
Núm. 6/2013. 

DICTAMEN 
 
“Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament 
d’Acció Social, per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per a la celebració d’un concurs literari per a la 
gent gran i la concessió d’una subvenció a l’entitat Coordinadora 
Contra la Marginació per al projecte “Programa d’atenció a persones 
preses i a les seves famílies”, per un import de 10.350 euros. 
 
Vista la memòria presentada pel Departament de Polítiques 
d’Ocupació, justificativa de la modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari amb càrrec a majors ingressos, amb motiu de la 
indemnització per reposició de material que s’ha de realitzar al 
concessionari del contracte de bar-restaurant de l’establiment de 
restauració de la planta baixa de l’edifici de formació de Can Mercader, 
per un import de 136,22 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses dels Departaments 
d’Informàtica i Educació, per l’adquisició d’un ordinador i un projector 
necessaris pel funcionament de l’aula informàtica de la UNED, per un 
import de 1.360 euros. 
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Vist el càlcul realitzat per la Intervenció General, dels interessos de 
demora a pagar en compliment de les sentencies del Tribunal Superior 
de 6/6/2012 i 25/7/2012, relatives a l’expropiació de la finca 5 del Pla 
Especial d’Assignació d’Usos del Subsector Ribera Serrallo, cal 
incrementar la consignació de la partida en 5.266,53 euros per fer 
front al seu pagament. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per suplement amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, per fer 
front a les despeses del contracte d’assistència telefònica i telemàtica 
del programa informàtic GPA de gestió del Patrimoni, per import de 
9.065 euros. 
 
Atès que durant l’exercici 2012 es va reduir la despesa del projecte 
d’inversions “Reurbanització Cinema Bel” per import de 106.475,77 
euros que va anar destinada a l’ampliació de capital de l’empresa 
municipal Procornellà, mentre que el finançament a través d’un 
préstec no es va modificar, i, en conseqüència, es van produir uns 
excessos de finançament en el projecte Reurbanització Cinema Bel que 
es van regularitzar a final de l’exercici 2012 mitjançant un traspàs de 
desviacions de finançament positives del projecte esmentat al projecte 
“Ampliació de capital de Procornellà” segons el quadre adjunt: 
 
ORÍGEN 
Projecte origen Concepte Agent Import 
2010 2 01130 9  
Reurbanització Cinema Bel 

0770.91300 
Préstec Llarg Termini Catalunya Caixa 106.475,77 

DESTÍ 
Projecte destí Concepte Agent Import 
2012 2 07740 1 
Ampliació de capital Procornellà 

0770.91300 
Préstec Llarg Termini Catalunya Caixa 106.475,77 

 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2013. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2013, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent 
de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i majors ingressos que 
es proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE 
DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0006.920B0.6260001 INVERSIONS EN EQUIPS 

INFORMATICS (HARDWARE) 30.000,00 1.360,00 0,00 31.360,00 
0332.231P2.4800004 PREMIS GENT GRAN 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 
0332.231P2.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT 

GRAN 49.541,00 0,00 9.000,00 40.541,00 
0332.231P3.2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 184.015,00 0,00 1.350,00 182.665,00 
0332.231P5.4800005 SUBV. COORD.CONTRA LA 

MARGINACIO/A.SOCIAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
0663.324B0.2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D. 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 
 
 TOTAL DESPESES………………… 11.710,00 11.710,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0772.934A3.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 12.020,00 5.266,53 0,00 17.286,53 
0781.933J0.2270601 CPS/ASSIST.TECNICA 

PROGRAMA GPA/PATRIMONI 2.813,00 9.065,00 0,00 11.878,00 
 
 TOTAL DESPESES……………… 14.331,53 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA 

DESPESES GENERALS 0,00 14.331,53 0,00 14.331,53 
 
 TOTAL INGRESSOS……………….. 14.331,53 0,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A MAJORS INGRESSOS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0333.933J0.2269900 INDEMNITZACIO CONCESSIO 

BAR CAN MERCADER 0,00 136,22 0,00 136,22 
 
 TOTAL DESPESES……………….. 136,22 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0333.39905 INDEMNITZ. RESPONS. 

CONTRACTUALS/POL.OCUPACI
O 0,00 136,22 0,00 136,22 

 
 TOTAL INGRESSOS………………. 136,22 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 9.201,22 11.710,00 
Cap. III.- Despeses financeres 5.266,53 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 10.350,00 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals 1.360,00 0,00 
 --------------------------------- 
 TOTAL.................................. 26.177,75 11.710,00 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap. III.- Taxes, preus públics i altres ing. 136,22 0,00 
Cap.VIII.- Actius Financers 14.331,53 0,00 
 ------------------------------------- 
 TOTAL..................................... 14.467,75 0,00 
 
 
Segon.- Aprovar el canvi de finançament dels projectes d’inversions 
“Reurbanització Cinema Bel” i “Ampliació de capital de l’empresa 
municipal Procornellà” per import de 106.475,77 euros. 
 
Tercer.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
En aquest cas és aprovar un expedient de modificació de crèdits, per 
crèdit extraordinari, suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, les altes i baixes que sempre expliquem per 
11.700 euros. Desprès hi ha bonificacions per suplement de crèdits amb 
càrrec al romanent de tresoreria per 14.331,53 euros, per uns interessos 
de demora que s’han de pagar en una expropiació de terrenys propietat 
del senyor Massagué i un tema del programa de patrimoni, que hem de 
posar més diners, ja que serà més llarg aquest estudi que s’està fent del 
Patrimoni Municipal. També hi ha una modificació per crèdit 
extraordinari amb càrrec a majors ingressos, de 136 euros, que és una 
indemnització que rep l’Ajuntament de la concessió del Bar de Can 
Mercader que -com sabeu- es va adjudicar de nou, s’ha fet tot l’inventari 
i la inspecció i hi havia un saldo al nostre favor de 136 euros que, per 
tant, ens han de pagar i s’ha d’ingressar en una partida d’ingressos del 
nostre pressupost. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Jo vull tornar a la variable temps pel que fa a aquest punt. Pel que fa a 
la modificació de crèdit referent a la subvenció a la Coordinadora contra 
la Marginació, en la Comissió Informativa ja vam preguntar a què es 
devia. La Tinenta d’Alcalde ja ens va donar les explicacions pertinents, 
però reprenent de nou la variable temps, el que no entenem és per què 
fem aquesta modificació de crèdit aquest any, al valor de 9.000 euros, i 
per què vam fer una modificació de crèdit d’aquesta mateixa partida per 
la Coordinadora contra la Marginació, exactament l’any passat. 
  
És a dir, no es deu només a una modificació de crèdit d’aquest any 
2013, sinó que també s’ha fet l’any 2012. Això no només pel que fa a 
aquesta partida, sinó que si mirem la partida de premis de la gent gran, 
que és una alta de 1.350 euros, avui fem aquesta modificació de crèdit i 
resulta que l’any passat vam fer exactament la mateixa modificació de 
crèdit. 
 
Acaba passant pràcticament igual amb el contracte d’assistència del 
contracte de Patrimoni i exactament igual als 1.360 euros que va passar 
amb el material tècnic de la UNED, avui modifiquem i fa un any vam fer 
la modificació del pressupost 2012. 
 
Per tant, això ve a reforçar el que ha vingut dient aquest Grup Municipal 
i és que quan es faci el pressupost, que s’intenti fer un pressupost el 
més semblant a una base zero, perquè si cada any hem de tenir la 
mateixa modificació de crèdit, demanaríem que, a menys que no hi hagi 
una raó ben fonamentada, que nosaltres podríem entendre, si us plau, 
fem les coses quan toquen i no ho fem abans. 
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I aprofitant donat que hi ha aquesta modificació de crèdit que afecta a 
una Entitat, només preguntar, perque suposem que sí que existirà, si hi 
ha signat un Conveni amb ella, i també si està en vigor per fer aquesta 
modificació de crèdit. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Ja vaig explicar a la Comissió Informativa -com molt bé has esmentat- 
que aquest any eren totes nominatives i en el llistat d’entitats que reben 
subvenció de l’Àrea de Benestar Social, doncs ens vàrem descuidar la 
Coordinadora i per tant, com que s’havia de fer una modificació de 
crèdit perquè havia estat un oblit, millor fer-la a principis d’any. 
 
Abans d’aquest any no eren nominatives i hi havia unes partides 
destinades a subvencions i aleshores fèiem una modificació de crèdit 
dient a quines entitats anaven destinades. Aquesta és l’explicació de 
que aquests anys es repeteixi. Precisament, com que volíem evitar això, 
aquest any, si no hagués estat per l’oblit, no hi hauria hagut cap 
modificació de crèdit en aquest sentit. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
De totes formes, aquest programa que és per atenció a les persones 
preses a la ciutat, és evident que fa anys que anem col·laborant. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT 
 
 
6. Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Municipal 
de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat. 

Aprovar  inicialment  el 
Reglament Comissió Mu- 
nicipal de Protecció Civil 

DICTAMEN 
 
“Amb l’objecte de facilitar el compliment del que disposa l’article 1.2 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i 
ciutadanes als serveis públics, que obliga a aquest Ajuntament a 
utilitzar les tecnologies de la informació, entre altres nombrosos 
aspectes, per facilitar als ciutadans i ciutadanes l’accés electrònic a la 
informació, a fi de promoure la transparència administrativa, la 
Secretaria General d’aquest Ajuntament va dictar la Circular número 
1/2008, de 13 de febrer, sobre tramitació, custòdia i publicació 
d’Ordenances i Reglaments Municipals de naturalesa orgànica o 
general, que va centralitzar en la Secretaria General la custòdia dels 
expedients originals d’Ordenances i Reglaments Municipals de 
naturalesa no fiscal, i la tramitació de la seva aprovació i modificació. 
 
Atès que tal i com es desprèn de l’informe d’Assessoria Jurídica 
número 60/2008, de 6 d’octubre, a partir d’aquesta centralització i per 
raons de seguretat jurídica es va valorar la necessitat d’iniciar un 
procés d’estudi de la normativa vigent, a efectes de depurar, 
mitjançant la seva derogació o, en el seu cas, actualització, totes 
aquelles Ordenances i Reglaments que així ho requerissin, el qual va 
finalitzar amb l’acord de Ple de data 30 octubre de 2008 en el qual es 
va fer constatar fefaentment el nombre, denominació i text exacte de 
les disposicions municipals de caràcter general que es troben vigents i 
es va derogar o actualitzar aquelles Ordenances i Reglaments que es 
puguin considerar obsolets. 
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Conseqüentment, i per mantenir actualitzada aquesta normativa 
municipal, ara s’ha de proposar l’aprovació inicial Reglament de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat 
 
Per tot això, el Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de Política Territorial i 
Seguretat, vist l’informe núm. 17/2013, de 18 de febrer, emès per 
l’Assessoria Jurídica i l’informe de 14 de gener de 2013 de la Tècnica 
de Protecció Civil, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Municipal 
de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient d’aprovació del Reglament de la Comissió 
Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat a informació 
pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies, a 
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni 
suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de 
nou acord. 
 
Tercer.- Aprovat definitivament el Reglament de la Comissió Municipal 
de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, es publicarà el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província anunciant la 
seva aprovació i el seu text íntegre, entrant en vigor un cop 
transcorreguts quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d'Anuncis de la Corporació, com al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí d'Informació 
Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagi publicat l’edicte 
anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta aprovació del Reglament de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat 
s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en la Intranet 
municipal i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu coneixement i 
consulta pels diferents Departaments municipals i per tota la 
ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 



 
 

 
 

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

 

 31

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 l’aprovació inicial del Reglament de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil de Cornellà de Llobregat. La Llei de Protecció Civil fa que 
els Ajuntaments hagin de crear aquesta Comissió Municipal, que és una 
comissió purament tècnica, on estan el Regidor que porta el tema i els 
diversos Cossos de Seguretat i de manteniment, Bombers, Creu Roja, 
que també s’ocupen de tots els temes de protecció civil, i té com a missió 
aprovar plans d’autoprotecció, plans de contingència i els propis plans 
de protecció civil de la ciutat i de les empreses i entitats que estiguin. 
Teniu tots el Reglament i no hi ha res més a comentar sobre aquest 
tema. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només per mostrar el nostre vot favorable, però afegir que en el detall 
del Reglament, crec que en algunes situacions, el que hem vist en altres 
Ajuntaments, és que els Serveis Socials puguin col·laborar en funció de 
situacions d’emergència social que es poguessin donar. No ens ha 
quedat massa clar que en el Reglament això es prevegi o si teniu 
possibilitat de fer-ho, per exemple si en una situació d’enderroc d’una 
finca, la situació de la família que s’ha de desallotjar, si entra dins de 
l’àmbit d’aquest Reglament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Reglament serveix per al que serveix. Cada vegada que aquesta 
ciutat ha tingut els problemes, aquí ha treballat tothom colze a colze. Per 
tant, hem de tenir un reglament, doncs posem un reglament més a la 
nostra vida, però el que hem de tenir és el que hi ha, que quan passa 
alguna cosa, estiguem allà, i és evident que cada cop que hem tingut 
situacions molt dures en aquesta ciutat, els Serveis Socials estaven on 
estaven, col·laborant. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
BENESTAR SOCIAL  
 
 
7. Aprovar el contingut del “Conveni de col·laboració d’encàrrec 
de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya i aquest Ajuntament”. 

Aprovar conveni encàrrec 
Gestió  serveis  salut pú- 
blica. 

DICTAMEN 
 
“Atès que d’acord al que disposa la Llei de Bases de Règim Local 
7/1985 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local; els municipis, per 
a la gestió de les seves competències, poden promoure tota classe 
d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Vist els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals; que permet als Ajuntaments subscriure convenis de cooperació 
entre ells i/o d’altres administracions públiques. 
 
Atès que així mateix, tenint en compte el que estableix l’esmentada 
Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril i el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els 
seus articles 25.2h) i el l’art.66.3h), respectivament, una de les 
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matèries sobre les que els municipis han d’exercir competències és la 
protecció de la salubritat pública. 
 
Atès que la protecció de la salut és executada al territori per diverses 
administracions que en són competents; bàsicament aquestes 
competències i responsabilitats estan regulades per la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, però a aquestes 
s’ha d’afegir la Llei 7/2003, de protecció de la salut, la qual respecta 
les actuals competències de les administracions locals i de la 
Generalitat, pel que fa a la salut alimentària i ambiental. 
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya té com objecte la 
prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut pública i pot 
prestar entre d’altres els serveis mínims competència dels ens locals, 
establerts a l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública, quan aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord 
amb el que estableix l’article 53  de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, 
de salut pública. 
 
Atès que el conveni de col·laboració entre l’Agència de protecció de la 
Salut (APS) i l’ajuntament, aprovat per acord plenari de 27 de maig de 
2010, va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2011 i que 
ambdues parts veuen necessari continuar amb la col·laboració 
prestada. 
 
Atès que des del 28 de febrer de 2012, ha entrat en funcionament 
l’ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) i que s’ha subrogat 
en tots els drets i deures de l’agència extingida (APS). 
 
Atès que l’Ajuntament i l’ASPCAT, volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració. La superació 
dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut 
ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels 
àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels 
països del nostre entorn econòmic i social. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza 
l’Ajuntament a favor de l’ASPCAT per a la prestació dels serveis 
mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a 
l’annex d’aquest conveni. 
 
Atès que l’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats 
esmentades expressament en l’annex d’aquest conveni. 
 
Atès que les activitats que es relacionen en l’annex, són activitats 
d’assessorament i suport tècnico-jurídic i d’inspecció que els diferents 
òrgans de l’ASPCAT prestaran a l’Ajuntament sense que comporti 
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aquests serveis cap contraprestació econòmica a l’ens local, de 
conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 
11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Atès el nou conveni de col·laboració d’encàrrec de Gestió de Prestació 
de Serveis de Salut Pública entre l’ASPCAT i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat per a la prestació de serveis de protecció de la salut. 
 
Atès que la prestació d’aquestes activitats al terme municipal de 
Cornellà de Llobregat no suposen contraprestació econòmica per 
l’Ajuntament. 
 
Vist els informes emesos pel cap administratiu del Departament 
d’Acció Social, Salut Pública i Consum i la Directora de Salut Pública, 
de data 11 i 15 de gener respectivament, els quals n’hi informen 
favorablement”. 
 
Per aquest motius, la Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Polítiques de Benestar Social, en ús de les atribucions que 
legalment té conferides, proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el contingut del “Conveni de col·laboració d’encàrrec 
de gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
l’Annex”, la vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura 
fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Facultar al Sr. alcalde - president d’aquest Ajuntament senyor 
Antonio Balmón Arévalo, per que assistit de la Secretaria General 
d’aquest Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera, signi tots 
aquells documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.- Comunicar l’aprovació del present acord a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i a la Direcció General d’Administracions 
Publiques, de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, per 
a la seva eficàcia.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 



 
 

 
 

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

 

 35

 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Com ja vaig avançar a la Comissió Informativa, és la continuïtat d’un 
Conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de 
salut publica, entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i aquest 
Ajuntament. 
 
Com també vaig explicar, la protecció de la salut és executada en el 
territori, en el municipi i per les diferents Administracions que en són 
competents i és fa necessari determinar els nivells de cooperació de 
cada Administració mitjançant un Conveni, per donar compliment als 
objectius d’eficàcia i eficiència. Aquest Conveni tindria validesa des de 
2013 al 2016 i té a veure amb les diferents activitats d’assessorament, 
de suport tècnic-jurídic i inspecció que els diferents òrgans de l’Agència 
de Salut prestarà a l’Ajuntament, sense que això comporti cap 
contraprestació econòmica, en aquest cas, de l’Ajuntament. 
 
Estic parlant de serveis que comporten activitats de gestió del risc per la 
salut, derivat de la contaminació del medi, de les aigües de consum 
públic, dels establiments públics o dels productes alimentaris. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
El Conveni el veiem bé, però si que ens agradaria saber  en referència  
al personal que ha de fer les inspeccions, que amb les de la Generalitat 
ja ho hem vist, volem saber si l’Ajuntament farà alguns tipus de 
seguiment referent a aquest personal, perquè hem rebut ja alguna 
queixa d’establiments que han tingut alguna inspecció, més que res pel 
que fa al tracte que es dóna a les persones. Saber si des de 
l’Ajuntament es farà seguiment al personal que faci aquestes 
inspeccions de la Generalitat. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Evidentment treballem plegats i el comportament o actitud que hagi 
pogut tenir algun professional en algun moment determinat, agrairia que 
en acabar el Ple, em concretéssiu de quin establiment estem parlant per 
saber exactament qui va ser, qui no va tenir, suposadament, aquest 
comportament poc acurat. Però això és un Conveni de col·laboració 
interadministrativa i  evidentment es treballa plegats i recordeu que a la 
Comissió Informativa us vaig explicar que es concretaria el nombre 
d’accions o d’inspeccions dutes a terme, per l’Agència, a partir de la 
nostra petició. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
8. Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidora 
d’aquest Ajuntament de la senyora Anna Caminals Lecha, amb 
l’exercici d’una activitat privada, per compte propi, consistent en 
l’elaboració i visat de projectes tècnics i tot allò relacionat amb la 
legalització d’activitats, en exercici de la seva professió 
d’Enginyera Tècnica Industrial. 

Compatibilitat Regidora 
Sra. Anna Caminals Lecha. 

DICTAMEN 
 
“Vista la petició efectuada per la Regidora del Grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - 
Entesa (ICV-EUiA-E), Sra. Anna Caminals Lecha, sol·licitant la 
declaració de compatibilitat entre la seva condició de Regidora 
d’aquest Ajuntament amb una activitat privada, consistent en 
l’elaboració i visat de projectes tècnics i tot allò relacionat amb la 
legalització d’activitats, en exercici de la seva professió d’Enginyera 
Tècnica Industrial. 
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Atès que la senyora Anna Caminals Lecha va prendre possessió com a 
Regidora d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el 
dia 11 de juny de 2011 i exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació 
en règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores 
setmanals, i sense cap delegació de competències de l’Alcaldia, 
percebent per això les retribucions establertes per acord plenari 
adoptat el dia 21 de juny d’enguany, per import de 18.360,02 euros 
anuals. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
seva nova redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, el 
règim de dedicació parcial, a diferència del de dedicació exclusiva, no 
comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici d’altres 
activitats públiques o privades, ja que, a diferencia del que s’estableix 
a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del règim de dedicació 
exclusiva, respecte del de dedicació parcial no es contempla cap 
limitació per aquest concepte. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 4/2013, de data 29 
de gener, emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidora 
d’aquest Ajuntament de la senyora Anna Caminals Lecha, amb 
l’exercici d’una activitat privada, consistent en l’elaboració i visat de 
projectes tècnics i tot allò relacionat amb la legalització d’activitats, en 
exercici de la seva professió d’Enginyera Tècnica Industrial. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la interessada i al Departament de 
Recursos Humans, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si us sembla, farem l’explicació dels punts 8 i 9 de forma conjunta ja 
que ambdós són declaracions de compatibilitat entre la condició de 
Regidors de l’Ajuntament i l’exercici d’activitats privades. En el primer 
cas demanada per la senyora Anna Caminals i en el segon pel senyor 
Jordi Rosell. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
9. Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor 
d’aquest Ajuntament del senyor Jordi Rosell i Segura, amb 
l’exercici d’una activitat privada, per compte aliena, en qualitat 
de Professor de Microeconomia i Estructura Econòmica de 
l’empresa Eserp, Escuela Superior de Ciencias Empresariales 
Marketing y Relacions Públicas, SA. 

Compatibilitat Regidor 
Sr. Jordi Rosell i Segura. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat el dia 28 de març de 2012, es va 
declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament del senyor Jordi Rosell i Segura, pertanyent al Grup 
municipal de Convergència i Unió (CIU), amb l’exercici d’una activitat 
privada, per compte aliena, consistent en una relació contractual 
temporal i a temps parcial, durant un període de quatre mesos, en 
qualitat de professor de microeconomia i estudis econòmics de 
l’empresa Eserp, Esc. Sup. de C.E.M. y R.P. SA, ja que, tot i haver-se 
autoritzat al seu favor, amb caràcter previ, la compatibilitat per 
l’exercici d’una altra activitat pública temporal, consistent en professor 
associat de la Facultat d’Econòmiques i Empresa de la Universitat de 
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Barcelona, la suma de la dedicació a aquestes activitats i a 
l’Ajuntament era inferior a la màxima establerta en les 
Administracions Públiques, tal i com exigeix l’article 13 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques. 
 
Atès que amb data 15 de febrer el senyor Jordi Rosell i Segura ha 
sol·licitat una nova autorització de compatibilitat, acompanyant 
certificat de l’empresa Eserp, Escola Superior de Ciències 
Empresarials Marketing i Relacions Públiques, SA, de data 13 de 
febrer últim, que acredita que seguirà prestant els seus serveis en la 
esmentada entitat privada, com a Professor de Microeconomia i 
Estructura Econòmica, mitjançant una relació laboral per compta 
aliena, prestada els dimarts de 09:00 a 14:00 hores i de 18:00 a 21:00, 
amb data final del contracte de 30 de juny de 2013. 
 
Atès que l’activitat per a la que ara es sol·licita compatibilitat és de 
caràcter privat, i que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en la seva nova redacció donada per la Llei 14/2000, de 29 de 
desembre, el règim de dedicació parcial, a diferència del de dedicació 
exclusiva, no comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici 
d’altres activitats públiques o privades, ja que, a diferencia del que 
s’estableix a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del règim de 
dedicació exclusiva, en quant al de dedicació parcial no es contempla 
cap limitació per aquest concepte. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 8/2013, de data 18 
de febrer, emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de regidor 
d’aquest Ajuntament del senyor Jordi Rosell i Segura, amb l’exercici 
d’una activitat privada, per compte aliena, consistent en una relació 
contractual temporal i a temps parcial, durant un període de quatre 
mesos, des del dia 19 de febrer fins el dia 30 de juny d’enguany, en 
qualitat de Professor de Microeconomia i Estructura Econòmica de 
l’empresa Eserp, Escuela Superior de Ciencias Empresariales 
Marketing y Relacions Públicas SA, amb una retribució anual bruta de 
promig de 7.000,00 € i una jornada de treball de 9:00 a 14:00 hores i 
de 18:00 a 21:00, un dia a la setmana. 
 
Segon.- Aquesta declaració de compatibilitat es farà extensiva, sense 
necessitat de nou acord, a les noves contractacions temporals a temps 
parcial que es formalitzen amb el mateix objecte entre el senyor Jordi 
Rosell i Segura i l’empresa Eserp, Escuela Superior de Ciencias 
Empresariales Marketing y Relacions Públicas SA durant el present 
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mandat, sempre i quan la suma de les dedicacions de les activitats 
municipals i externes del senyor Rosell Segura s’ajustin al que preveu 
l’article 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat, al Departament de 
Recursos Humans, així com a l’empresa Eserp, Escuela Superior de 
Ciencias Empresariales Marketing y Relacions Públicas, SA, pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció de tots els Grups Polítics Municipals, a instància del 
Consell Municipal de la Dona amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona 2013. 
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Moció de tots el Grups 
relativa al Dia Interna- 
cional de la Dona 2013. 

 
MOCIÓ 
 
 
“La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal 
reconegut internacionalment sobre els drets humans, entre els que 
destaca l’eliminació de totes les normes de discriminació envers la 
dona, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides al 
desembre del 1979 i ratificada per Espanya al 1983. 
 
Un any més celebrem la commemoració del 8 de Març, Dia 
Internacional de la Dona, i com cada any haurem de reivindicar la 
labor desenvolupada per milions de dones que han contribuït amb la 
seva dedicació i el seu esforç en la lluita per la igualtat i la defensa 
dels drets de les dones. 
 
Gràcies a aquest esforç col·lectiu de les dones del passat i del present 
s’han aconseguit grans progressos, però encara queda un llarg camí 
per recórrer. Tot i que cada any ens dotem d’eines legislatives, 
polítiques i executives, necessitem més esforços que mai, ja que 
l’actual crisi econòmica no passa desapercebuda i menys encara en la 
quotidianitat de les dones. 
 
Les dones patim desigualtats en el mercat laboral: menys taxes 
d’ocupació, salaris més baixos, ocupacions en professions pitjor 
remunerades i valorades. Les dones tenim menys contractes a temps 
complert i som les majors beneficiàries de pensions més baixes. Som 
l’immensa majoria de les ocupades a temps parcial i majoria entre les 
persones que no cobren cap tipus de prestació. Tenim més 
subocupació i més presència a l’economia submergida. 
 
Les dones ja estàvem en crisi dins l’àmbit dels treballs no remunerats, 
les tasques domèstiques i de cura. La divisió del treball explota a les 
dones en l’àmbit domèstic i això afecta a totes les esferes, com en el 
món laboral, la participació social i la cura personal. Afecta a dones 
joves, immigrants i a llars monoparentals. Les dones son les que 
demanen, en la seva immensa majoria, les excedències i permisos per 
tenir cura de persones i són les que renuncien a millors condicions 
laborals per càrregues familiars, en haver d’assumir dobles càrregues 
de feina. Afecta, a més, a les prestacions socials, que en el nostre país 
van associades a les relacions laborals. 
 
És per això que haurem d’estar més alertades i alertats, encara si 
s’escau, no tant sols per no perdre els nostres drets adquirits al llarg 
del temps gràcies a la lluita de les nostres avantpassades, si no per 
assolir els fonaments d’un nou model social i econòmic més equitatiu i 
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igualitari. La transformació imprescindible de la nostra societat ha 
d’incorporar necessariament l’experiència, coneixements i valors de les 
dones. 
 
Les dones hem posat a l’agenda política la denúncia i la lluita que 
suposa la barbàrie de la violència masclista, hem aconseguit bretxes 
de gènere en la formació, la presència a la vida pública i als espais de 
decisió: hem guanyat en llibertat i dret a decidir sobre el propi cos. 
Malgrat tot, existeix un enorme perill, les ultimes dades ens indiquen 
el increment del masclisme entre el jovent i les relacions que 
estableixen amb els nous canals de comunicació, que permeten el 
control les 24 hores dels 365 dies de l’any. 
 
S’ha de continuar prioritzant el treball exhaustiu per que les dones del 
nostre municipi, que pateixin qualsevol tipus de violència tinguin els 
recursos necessàries per sortir d’aquesta situació. Per aquest motiu 
des de la creació de la comissió institucional de maltractaments, en la 
que participen diferents institucions, treballem conjuntament per 
millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadanes i dels seus fills i 
filles. 
 
El present és la igualtat però no hi haurà futur sense llibertat, justícia, 
equitat per a les dones i una igualtat efectiva, és per aquest motiu que 
hem de seguir treballant en la prevenció a les escoles i Instituts de 
secundària del nostre municipi, inculcant valors sobre la igualtat des 
de la infància. 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Municipal de 
la Dona hem d’afavorir les polítiques d’igualtat d’una manera 
continuada tal com s’han anat desenvolupant en el municipi des de fa 
més de 17 anys. 
 
La corresponsabilitat i col·laboració entre les institucions i els 
diferents departaments de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat, com 
administració pública més propera a la ciutadania, fa necessari un 
compromís real de totes les persones involucrades per tal d’aconseguir 
la igualtat efectiva, creant projectes necessaris, tutelant espais i 
millorant el seu bon funcionament. 
 
Els Grups Municipals, donant compliment proposta del Consell 
Municipal de la Dona, proposen l’adopció dels següents acords al Ple: 
 
Primer.- Continuar impulsant les polítiques d’igualtat adreçades a la 
ciutadania proposades pel Consell Municipal de la Dona. 
 
Segon.- Vetllar perquè dins de l’Acord Social s’impulsin mesures per 
l’ocupació femenina i pel seu compliment. 
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Tercer.- Treballar per eradicar el sexisme, incidint en la joventut i les 
noves formes de masclisme dins les xarxes socials i nous canals de 
comunicació. 
 
Quart.- Incidir en la tasca educativa amb projectes per la igualtat. 
 
El Consell Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat vetllarà pel 
compliment dels acords. 
 
Per acabar, retre homenatge a totes les dones de Cornellà que han 
treballat i treballen per la igualtat de gènere des dels diferents àmbits.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Bé, com és una moció consensuada des del Consell Municipal de la 
Dona, aprovada en el Consell i també consensuada amb els Portaveus 
dels Grups Municipals, evidentment no passaré a llegir l’exposició de 
motius que és àmpliament coneguda per totes i tots. 
 
El que si que faríem una mica perquè constés, són els acords que 
prenem els Grups Municipals donant compliment a aquesta proposta del 
Consell Municipal de la Dona de Cornellà. 
 
El primer d’aquests acords seria el continuar impulsant les polítiques 
d’igualtat adreçades a la ciutadania proposades pel Consell Municipal 
de la Dona. 
 
Segon, vetllar perquè dins de l’Acord Social s’impulsin mesures per 
l’ocupació femenina i pel seu compliment. 
 
Tercer, treballar per eradicar el sexisme incidint en la joventut i les 
noves formes de masclisme dins les xarxes socials i nous canals de la 
comunicació. 
 
Quart, incidir en la tasca educativa amb projectes per a la igualtat. 
 
A més el Consell Municipal de la Dona de Cornellà vetllarà pel 
compliment d’aquests acords, com ja sabeu i com fan totes les Entitats 
cada segon dimarts de cada mes. 
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Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Molt breument ja que es tracta d’una moció conjunta de tots els Grups 
Municipals i la Tinenta d’Alcalde ja ha fet un resum, però sí que 
voldríem assenyalar l’esforç col·lectiu d’aquest llarg camí que s’està fent 
cap a la plena igualtat en tots els àmbits, de dones i homes. I cal anar 
treballant cada dia, hem de situar en el centre de l’agenda política 
municipal, però també de país, aquesta feina que cal continuar fent, que 
no s’ha acabat i que en el dia de commemoració del Dia de la Dona, 
l’endemà hem de continuar treballant, i en aquest sentit, i per acabar, el 
nostre reconeixement de la bona feina que des de fa anys fa el Consell 
Municipal de la Dona a Cornellà. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Molt breument per exposar en tres paraules el posicionament del nostre 
Grup Municipal que ha signat aquesta moció, treballada i consensuada 
en el Consell de la Dona -com ha explicat la Rocío- amb les aportacions 
fetes per la nostra representant en nom d’Iniciativa-EUiA, que és la 
Carmen Romero, però sí que volem aprofitar l’avinentesa de tenir la 
paraula per manifestar que per nosaltres, els homes i les dones de la 
nostra coalició, la lluita continua perquè les polítiques d’austeritat que 
patim generen, sobretot, desigualtat. 
 
I volem aprofitar també per denunciar l’augment d’aquestes 
desigualtats socials i de gènere i la precarietat i la destrucció dels drets 
a que ens estan abocant amb aquestes polítiques de retallades. Les 
dones som doblement colpejades pel desmantellament de l’estat del 
benestar, l’ofensiva contra la intervenció pública en els treballs 
reproductius o de la cura de les persones i abandonament d’alguns 
poders públics de les polítiques d’igualtat. 
 
Existeix, com estem veient, un enorme perill de perdre les conquestes 
assolides per les dones, i pels homes també, en tants anys de lluita, el 
capitalisme ferotge de la ma del “patriarcat global” continua exercint la 
força hegemònica. Recentment hem vist com la cultura patriarcal tan 
interioritzada es converteix en negació de la violència masclista i en la 
negació de les desigualtats per a les dones, donant-li fins i tot la “volta 
a la truita”, per dir, amb tota la prepotència del món que qui pateix la 
discriminació són els homes. 
 
No hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones que 
representem, com a mínim, la meitat de la població. Cal treballar per 
una sortida justa de la crisi i cal fer-ho amb emergència, tant en el camp 
del treball productiu, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i del 
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benestar. Cal elevar la veu de les reivindicacions, actuar sobre les 
desigualtats, exigir compromisos, defensar i mantenir les Regidories de 
dones i els programes d’igualtat de gènere. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Com en altres anys, és una moció que ve del Consell de la Dona, ha 
sigut consensuada per tots els Grups, i únicament m’agradaria dir 
algunes paraules referents a la situació en que vivim actualment. 
 
El proper dia 8 de març, un cop més milions de dones de tot el món 
faran sentir les seves veus per denunciar injustícies i reivindicar els 
seus drets, i també per recordar aquells que al llarg de la nostra història 
han lluitat amb gran valentia contra una discriminació que encara 
persisteix.  
 
El que reclamen és una digna i justa aspiració a la que s’ha de sumar el 
conjunt de la societat. Hem donat grans passes entre la igualtat de 
dones i homes, la Declaració Universal del Drets Humans la defensa, la 
nostra Constitució la protegeix i la garanteix la nostra Nació, però està 
lluny de complir-se, i paradoxalment augmenta aquesta desigualtat 
entre els joves. 
 
Les dones són el 54% de l’alumnat universitari, però representen 
solament el 16% dels catedràtics. El 15% de les dones té uns ingressos 
iguals o inclús menors al salari mínim interprofessional, triplicant el 
nombre d’homes que pateixen aquesta situació. 
 
Una dona pensionista cobra de mitjana casi 600 euros, mentre que un 
home percep prop dels 980 euros de mitjana. Solament l’11% dels 
Consellers d’empreses que cotitzen en IBEX 35 són dones. En el Consell 
del Poder Judicial representen únicament el 35% i en les Reals 
Acadèmies no arriben al 10%. 
 
Aquesta és la realitat espanyola en xifres, però hi ha dades molt més 
lamentables, directa i tristament relacionats amb la desigualtat encara 
vigent. 
 
Més de 700 dones han mort víctimes de violència masclista en l’última 
dècada. Un altra dada sumament alarmant és que prop de 1000 
menors, d’entre 14 i 17 anys, han sigut enjudiciats en processos per 
agressions a les seves parelles. 
 
Davant d’això no poden haver excuses, no cap la resignació. La crisi 
econòmica actual, lluny de seguir sent una justificació contra la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones, ha de servir-nos a tots d’oportunitat 
per repensar les estructures vigents i reformular-les per aconseguir una 
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societat més competitiva i conciliadora, i un clar exemple, de fet el millor 
que se’m acut, és el treball i esforç que des del Consell de la Dona de 
Cornellà, les dones del nostre municipi estan dedicant en seguir aquest 
repte, una societat lliure de desigualtats entre homes i dones, lliure de 
prejudicis, iguals oportunitats per a homes i dones. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
2. Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre la creació 
d’una Oficina per a la Informació de l’Activitat Municipal. 

Moció del  Grup  del  PP 
Relativa   a   la   creació 
Oficina per a la Informa- 
ció Activitat Municipal. 

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: 
 
“Transparencia Internacional (TI) és una organització no 
governamental que congrega a la societat civil, sector privat i els 
governs en una vasta coalició global. 



 
 

 
 

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

 

 47

Atenent a que des de l’any 2008 Transparencia Internacional elabora 
l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) i que aquest Índex 
constitueix una eina per mesurar el nivell de transparència davant els 
ciutadans i la societat dels Ajuntaments espanyols. 
 
Atenent a que mitjançant l’aplicació de l’ITA s’avalua la transparència 
dels majors Ajuntaments d’Espanya, i això a través d’un conjunt 
integrat de 80 indicadors. 
 
Les sis Àrees de transparència que s’avaluen en l’ITA són les següents: 
 
 (A) – Informació sobre la Corporació municipal 
 (B) – Relacions amb els ciutadans i la societat 
 (C) – Transparència econòmico-financera 
 (D) – Transparència en les contractacions de serveis 
 (E) – Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques 
 (F) – Indicadors Nova Llei de Transparència 
 
D’aquesta forma cada Ajuntament obté una puntuació individual, 
creant-se per tant un rànquing o classificació del nivell de 
transparència dels Ajuntaments avaluats i es poden conèixer quins 
són els aspectes en els quals cada Ajuntament presenta major o menor 
nivell de transparència i en quines de les sis àrees avaluades. 
 
Atenent a que en l’últim anàlisis dut a terme per Transparencia 
Internacional, dels 16 municipis catalans analitzats, només el nostre 
Ajuntament està per sota de la puntuació mitjana (70,9 punts), amb 
62,5 punts. 
 
Atenent a que és necessari que es promogui i es millori la informació i 
transparència d’aquest Ajuntament en totes les facetes del seu 
funcionament, per a que els ciutadans/es puguin conèixer i valorar les 
decisions i actuacions que els afecten. 
 
Atenent a que el nostre Ajuntament ha d’atorgar la major importància 
a la participació activa dels seus ciutadans/es tenint en compte les 
seves idees, suggeriments, suport material i impuls creatiu. 
 
Donat que la publicació en la web municipal de totes les dades aporta 
un impuls positiu, innovador i constructiu a totes les àrees de la 
política municipal, precisament en un moment en què l’execució dels 
pressupostos i la transparència dels Ajuntaments han de ser 
prioritàries. Sobretot al nostre Ajuntament, que en sessió del Ple 
Municipal de 29 d’abril de 2010, va aprovar per tots els partits 
representats al Plenari un acord per a profunditzar en la millora de les 
relacions entre la ciutadania i l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer més 
transparent la gestió municipal i que aquest acord no ha donat els 
resultats esperats. 
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En aquest sentit, per tot l’exposat i amb l’objecte d’oferir transparència 
informativa i un millor accés dels ciutadans a la informació, el Grup 
del Partit Popular en aquest Ajuntament proposa al Ple el següent 
Acord: 
 
Punt Únic.- La creació d’una Oficina per a la Informació de 
l’Activitat Municipal depenent de la Comissió de Presidència i de la 
Secretaria General de l’Ajuntament que s’encarregui de fer el 
seguiment de les actuacions per a incorporar informació municipal al 
portal Web corporatiu, seguint les àrees informatives que es plantegin 
i a través del conjunt integrat dels següents 80 indicadors que proposa 
l’ITA: 
 
A.- Informació sobre la Corporació Municipal 
 
A.1 - Informació sobre els càrrecs electes i el personal de 

l’Ajuntament 
 

 01 – S’especifiquen dades biogràfiques de l’Alcalde/sa i dels 
regidors/es de l’Ajuntament. 

 02 – S’especifiquen les direccions electròniques de l’Alcalde/sa 
i dels regidors/es de l’Ajuntament. 

 03 – Es publica la relació de Càrrecs (llocs) de confiança de 
l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les seves 
retribucions. 

 04 – Es publica de forma completa la Relació de Llocs de 
Treball (RPT) de l’Ajuntament. 

 
 
A.2 - Informació sobre l’organització i el patrimoni de 

l’Ajuntament 
 

 05 - S’especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seves 
funcions. 

 06 - S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes 
descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així 
com enllaços a les webs dels mateixos. 

 07 - Es publica de forma completa la Relació de Llocs de 
Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels organismes 
descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals. 

 08 - Està aprovada/t i es publica l’Agenda Local i el Pla 
Estratègic (o Mapa estratègic) municipal. 

 09 - Es publica la relació d’Immobles (oficines, locals, etc.), 
tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits 
a l’Ajuntament. 

 10 - Es publica el número de Vehicles oficials (propis o 
arrendats) adscrits a l’Ajuntament. 
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 11 - Es publica la relació de béns mobles de valor històric-
artístic i/o els d’alt valor econòmic de l’Ajuntament. 

 12 - Es publica l’Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament. 
 
 
A.3 - Informació sobre normes i institucions municipals 
 
Es divulga informació dels Òrgans de Govern Municipals: 
 

 13 - Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals. 
 14 - Actes dels Plens Municipals. 
 15 - Acords dels Plens Municipals. 
 16 - Acords de les Juntes de Govern. 
 17 - Existeix i es publica un “Codi ètic o de bon govern” de 

l’Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern 
local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP) 

 
 
 
B.- Relacions amb els ciutadans i la societat 
 
B.1.- Informació i Atenció al Ciutadà: 
 

 18 - Es publiquen els horaris i preus dels establiments 
culturals i esportius municipals oberts al públic. 

 19 - Poden els interessats seguir on line l’estat de tramitació i 
les incidències del procediment administratiu que han 
plantejat. 

 20 - Es pot veure el Mapa de la pròpia Web de l’Ajuntament. 
 21 - S’informa a la web sobre situació i talls en el tràfic, i/o 

incidències en els serveis municipals. 
 22 - Es recull a la web informació actualitzada sobre la 

situació medioambiental (contaminació de l’aire i acústica) al 
municipi. 

 23 - Es contempla en la Web un espai reservat per a les 
diferents Associacions de veïns del municipi. 

 24 - Existeixen fòrums de discussió a la Web Municipal. 
 
 
B.2.- Grau de compromís envers la ciutadania: 
 

 25 - Existeix i es publica un Reglament de Participació 
ciutadana. 

 26 - Existeixen i s’informa sobre els Consells municipals de 
participació ciutadana. 

 27 - S’informa sobre la composició i el funcionament de les 
Juntes municipals de Districte o dels Barris del municipi. 
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 28 - Existeixen canals de participació ciutadana en els temes 

estratègics (Fòrums ciutat, Consells socials d’Urbanisme, 
Taules ciutadanes per a plans estratègics o de ciutat ...). 

 29 - Es possibiliten els suggeriments i la participació 
ciutadana en l’elaboració dels Pressupostos municipals. 

 30 - Existeix i s’informa sobre una/es Carta/es de Serveis 
municipals, i del grau de compliment dels compromisos 
establerts a les mateixes. 

 
 
 
C.- Transparència econòmic-financera. 
 
C.1.- Informació comptable i pressupostària: 
 

 31 - Es publiquen les al·legacions formulades als 
Pressupostos al període d’informació pública. 

 32 - Es publiquen les modificacions pressupostàries 
aprovades pel Ple. 

 33 - Es publiquen els Pressupostos dels organismes 
descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals. 

 
Es publiquen els següents indicadors financers i pressupostaris: 
 

 34 - Superàvit (o dèficit) per habitants (Resultat pressupostari 
ajustat/número habitants). 

 35 - Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d’ingressos 
tributaris/Drets reconeguts net totals). 

 
 
C.2.- Transparència als ingressos i despeses municipals: 
 
Es difonen els següents indicadors, relacionats amb els ingressos i 
despeses de la Corporació: 
 

 36 - Ingressos fiscals per habitant (Ingressos 
tributaris/número habitants). 

 37 - Despesa per habitant (Obligacions reconegudes netes/ 
número habitants). 

 38 - Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes/ 
número habitants). 

 39 - Període mitjà de pagament (Obligacions pendents de 
pagament x 365/ Obligacions reconegudes netes). 

 40 - Període mitja de cobrament (Drets pendents de 
cobrament x 365/ Drets reconeguts nets). 
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C.3.- Transparència en els deutes municipals: 
 

 41 - Es publica l’import del deute públic municipal. 
 42 - Es faciliten dades sobre l’evolució del deute en 

comparació amb exercicis anteriors. 
 
Es divulguen els següents indicadors: 
 

 43 - Endeutament per habitant (Passiu exigible (financer) / 
número habitants). 

 44 - Endeutament relatiu (Deute Municipal / Pressupost total 
Ajuntament) 

 
 
D.- Transparència en les Contractacions de Serveis. 
 
D.1.- Procediments de contractació de serveis: 
 

 45 - S’informa sobre la composició, forma de designació i 
convocatòries de les Meses de Contractació 

 46 - Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació. 
 
 
D.2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes: 
 

 47 - Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb 
els proveïdors més importants de l’Ajuntament. 

 48 - Es publica la llista i/o la quantia d’operacions amb els 
adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament. 

 
 
E.- Transparència en matèries d’Urbanisme i Obres Públiques. 
 
E.1.- Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics 
 

 49 - Té una secció visible a la Web dedicada a l’Urbanisme. 
 50 - Està publicat el pla urbanístic de Cornellà. 
 51 - Es publiquen els mapes i plànols que detallen dit pla. 
 52 - Es publiquen (i es mantenen publicades) les 

modificacions aprovades del mencionat pla. 
 
 
E.2.- Decisions sobre requalificacions i adjudicacions 
urbanístiques 
 

 53 - Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics 
de l’Ajuntament. 
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 54 - Es publica informació precisa dels Plans parcials sobre 
els usos i destins del sòl. 

 
 
E.3.- Anuncis i licitacions d’obres públiques 
 

 55 - Es publica informació precisa de la normativa vigent en 
matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament. 

 56 - Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de 
licitació de les obres públiques més importants. 

 57 - Es publiquen les modificacions dels projectes de les obres 
més importants. 

 
 
E.4.- Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions 
 

 58 - Es publica el llistat d’empreses que han concorregut a la 
licitació de les obres públiques. 

 59 - Es publica el nom de les empreses que han realitzat les 
obres d’urbanització més importants. 

 
 
E.5.- Seguiment i control de l’execució d’obres 
 

 60 - S’aporta informació precisa sobre cada una de les obres 
més importants d’infraestrutura que està en curs (objectius de 
l’obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; 
import pressupostat, període d’execució). 

 61 - Es publica la data concreta prevista per a la finalització 
de les obres municipals més importants (més de 500.000 
euros), o bé la data concreta d’inici i el termini d’execució 
d’aquestes obres. 

 62 - Es difon periòdicament (al menys semestral) informació 
sobre les obres d’infraestructures realitzades, i/o aprovades 
pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, 
etc.). 

 
 
E.6.- Indicadors sobre urbanisme i obres públiques 
 
Es divulguen els següents indicadors: 
 

 63 - Inversió en infraestructures per habitant (Despeses de 
l’exercici (executats) en inversió en infraestructures/número 
d’habitants). 

 64 - Percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme/ 
Pressupost total d’ingressos. 
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 65 - Percentatge de despeses de l’urbanisme/ Pressupost total 
de despeses. 

 
 
 
F.- Indicadors Llei de Transparència 
 
F.1.- Planificació i organització de l’Ajuntament 
 

 66 - Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals 
en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, 
medis i temps previst per a la seva consecució. 

 67 - Es publica un Organigrama actualitzat que permet 
identificar als responsables dels diferents òrgans. 

 
 
F.2.- Contractes, convenis i subvencions 
 

 68 - Es publiquen tots els Contractes formalitzats, amb 
indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el 
procediment utilitzat, els instruments a través dels quals 
s’hagin publicitat, el número de licitadors participants al 
procediment i la identitat dels Contractes formalitzats. 

 69 - Es publiquen les modificacions dels Contractes 
formalitzats. 

 70 - Es publiquen periòdicament (com a mínim 
trimestralment) els Contractes menors formalitzats, al menys 
de forma agregada (Núm. de contractes i import global) 

 71 - Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en 
volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de 
cadascú dels procediments previstos a la legislació de 
contractes del sector públic. 

 72 - Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb 
menció de les parts signats, el seu objecte i al seu cas les 
obligacions econòmiques convingudes. 

 73 - Es publiquen les Subvencions i ajudes públiques 
concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i 
beneficiaris. 

 
 
F.3.- Alts càrrecs de l’Ajuntament i Entitats participades. 
 

 74 - Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts 
càrrecs de l’Ajuntament i els màxims responsables de les 
Entitats participades pel mateix. 

 75 - Es fan públiques les indemnitzacions percebudes amb 
ocasió de l’abandonament dels càrrecs. 
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 76 - Es publica el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns 

dels Alts càrrecs de l’Ajuntament (contemplat a la Llei de 
Bases de Règim Local). 

 77 - Es publiquen les resolucions dictades per l’oficina de Bon 
Govern i Conflictes d’Interessos (u òrgan anàleg) sobre la 
compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs. 

 
 
F.4.- Informació econòmica i pressupostària. 
 

 78 - Es publiquen els Pressupostos de l’Ajuntament, amb 
descripció de les principals partides pressupostàries i 
informació actualitzada sobre el seu estat d’execució. 

 79 - Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de 
l’Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-
patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost). 

 80 - Es publiquen els Informes d’Auditoria de comptes i els de 
Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o 
Tribunal de Comptes), de l’Ajuntament i de les entitats del 
sector públic municipal.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una moció alternativa presentada pel Grup Socialista, es manté la 
seva proposta de moció?. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Si. Aquesta és la segona moció per millorar la transparència d’aquest 
Ajuntament que presenta el Partit Popular en els últims mesos, perquè 
per a nosaltres és una prioritat. Ja vam presentar una el mes de 
setembre passat, que va ser votada en contra per la resta de Grups, 
argumentant, poc més o menys, que es tractava d’una moció poc 
transcendental. 
 
Ara hem elaborat una -crec que molt més exhaustiva- però que no anem 
a detallar ja que la teniu tots, i en la que basant-nos en l’informe de 
Transparència Internacional, demanem que la informació que es faci 
arribar als ciutadans i ciutadanes de Cornellà sigui útil i rellevant. 
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Quan vam presentar l’anterior moció, i va ser rebutjada per aquest Ple, 
ja vam pensar en la conveniència de seguir treballant en aquesta 
direcció, perquè vèiem que aquest Ajuntament mai ha sigut un exemple 
de transparència Però és que ara, i segons l’últim informe de 
Transparència Internacional en els ajuntaments, resulta que és l’últim 
de la classe i creiem que tots els mals alumnes que suspenen, tenen que 
millorar adequadament i fer un esforç important, i no solament per a un 
aprovat justet, sinó per estar entre els més transparents perquè això és 
el que els ciutadans i ciutadanes de Cornellà esperen i es mereixen. 
 
Per això, la nostra moció no és una moció de mínims, sinó que 
plantegem objectius i paràmetres concrets amb tots els indicadors de 
l’informe de Transparència Internacional. Està clar que falta 
transparència en molts àmbits municipals, però sobretot en les 
Empreses municipals, en les empreses guanyadores dels concursos 
públics per a la venda de terrenys, en les contractacions i en alguns 
altres àmbits. 
 
Aquest Ajuntament que tant presumeix de ser el menys endeutat, també 
volem que pugui presumir de ser el més transparent, i això 
s’aconsegueix treballant i no presentant una moció alternativa per “fugir 
d’estudi”, on no es fixen objectius amb claredat. 
 
Diuen que continuaran impulsant mesures per millorar la transparència 
de l’Ajuntament, però la pregunta és, quines mesures?. Les mateixes 
que ara ens fan ser els menys transparents de Catalunya?. Diuen que 
van a ampliar l’Acord de Millores de Governança, però la pregunta és, 
com pensen fer-ho?. Evidentment en la moció no queda clar. 
 
Crec que la del Partit Popular és una moció seriosa i amb els objectius 
clars i ja fixats, i no entenc el que al Partit Socialista no li ha semblat 
adequat d’aquesta moció per presentar una alternativa. La veritat és 
que solament se m’acut que el que es pretén és el mateix de sempre, 
posar-se de perfil i no assumir que en qüestions de transparència, 
evidentment, aquest Ajuntament no és exemplar. 
 
Està molt clar que hi ha molt que millorar, i per això el primer és 
concretar objectius i posar terminis, és a dir, comprometre’s que és una 
cosa que sembla ser que el Partit Socialista no està disposat a fer. És 
una moció com la majoria que ens presenten, la seva, amb molta 
xerrameca i demagògia, però amb poc contingut, sense objectius definits 
amb claredat, sense terminis, una moció que lògicament aprovaran 
vostès perquè tenen majoria absoluta, però que probablement quedarà 
en aquests llimbs de les mocions aprovades en aquest Ajuntament i que 
per falta de concreció mai podrem saber el seu grau de compliment. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Abans de seguir, una petita correcció, tota la informació de tots els 
processos de licitació, contractació i adjudicació d’aquest Ajuntament 
estan a la web municipal i les empreses de l’Ajuntament, per tant 
atenguis a la veritat quan argumenta. 
 
Per part de la Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del 
Grup Municipal del PSC-PM, s’ha presentat la present moció 
alternativa que, resta com segueix: 
 
“La transparència a la gestió pública, el llenguatge entenedor per la 
ciutadania, la facilitat per accedir a la informació i l’obertura de canals 
de comunicació interactiva entre l’administració i la societat civil, han 
de formar part del full de ruta que ha de servir perquè es conegui més 
i millor el funcionament de l’ajuntament i es pugui valorar les seves 
decisions i les actuacions que realitza. 
 
Precisament per aquestes raons, l’any 2010, l’Alcaldia de Cornellà va 
impulsar un acord sota el títol de “Millores de Governança”, que es va 
aprovar pel Ple Municipal de data 29 d’abril de 2010, que introduïa un 
conjunt de mesures per aconseguir els esmentats objectius i obria un 
procés participatiu per tal de que la societat civil i els grups 
municipals avaluessin el compliment de les mesures adoptades. 
 
Totes i cadascuna de les mesures impulsades en aquest Acord han 
estat assolides, la darrera ha estat la Constitució del Consell de Ciutat 
el passat més de gener 2013. 
 
Entenem però, que cal continuar treballant en aquest camp, i cal 
seguir impulsant mesures que apropin la gestió i la transparència a la 
societat, entre elles els indicadors que utilitza la ITA (Transparency 
Internacional España). 
 
Creiem que els indicadors utilitzats per algunes organitzacions poden 
mesurar d’una forma objectiva el grau de transparència d’una 
determinada administració respecte a altres, però entenem que la 
transparència va molt més enllà. 
 
Per això, cal pensar també en aquelles persones que no utilitzen les 
noves tecnologies, apropar-se a la realitat de cada territori, a les seves 
preocupacions, obrir tot tipus de finestres per escoltar, parlar i 
respondre, en definitiva evolucionar cap una Administració Oberta i 
adequada a la demanda de la seva ciutadania, tant presencial com 
virtual. 
 
Caldrà tenir present, també, les mesures que s’hauran d’incorporar a 
totes les administracions públiques derivades de la futura Llei de 
Transparència que serà d’aplicació als ajuntaments de Catalunya. 
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Per tot això, es proposa el següent acord: 
 
Únic.- Continuar impulsant mesures per millorar la transparència de 
la gestió pública de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tenint en 
compte els criteris de l’enquesta ITA (Transparency Internacional 
España) i ampliar l’Acord de Millores de Governança aprovat per 
aquest Ple Municipal de data 29 d’abril de 2010, impulsant una 
administració més oberta a través de la col·laboració amb “Cloud 
Barcelona”, realitzant un projecte d’Open Data.” 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
La veritat és que aquest Grup Municipal d’entrada diu que qui està als 
llimbs efectivament és vostè potser perquè d’entrada no sap ni que és. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No cal entrar en el debat d’elements personals. Per poder defensar 
qualsevol cosa sempre hi haurà arguments, d’acord?. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Nosaltres hem presentat una moció alternativa perquè, tot i compartir 
part de la seva moció inicial de l’exposició de motius, creiem que cal 
explicar que fa molt de temps que aquest Ajuntament ve treballant en 
temes de transparència. És evident però -i així ho faig constar en la 
meva moció alternativa- que cal continuar treballant, que encara queda 
molt de camí per recórrer, però no li donarem recolzament. Per això hem 
presentat la moció alternativa, perquè el seu acord es queda bastant 
curt. Nosaltres volem donar, i així ho vam comentar, un pas que va molt 
més enllà. 
 
Nosaltres, l’any 2010 varem impulsar un acord de Millores de 
Governança que recollia tota una bateria de propostes per tal de teixir 
ponts de vidre entre aquesta Administració i la ciutadania. Així doncs, 
nosaltres ja hem complert el 100% de totes aquestes mesures d’entrada. 
No només el que deia l’Alcalde del perfil del contractant que ens obliga 
la normativa, sinó que també hem fet coses com, per exemple, publicar 
les Actes dels Plens. El Síndic Municipal de Greuges ja és una figura 
consolidada i que també forma part d’aquest acord. Expliquem els 
pressupostos, no solament els publiquem sinó que els publiquem d’una 
manera més entenedora, molt més clarificadora. També publiquem les 
declaracions patrimonials de tots els Regidors i, fins i tot, fa 
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aproximadament un mes hem constituït el Consell Municipal de Ciutat. 
Per tant, no és una declaració de voluntats, són propostes concretes que 
s’han dut a terme en el 100%. 
 
Però creiem que cal continuar treballant en aquest sentit, i tu també 
comentaves l’enquesta de l’Agència de Transparència Internacional. Jo 
només vull comentar que aquesta Agència és una agència privada que 
cada any posa determinats indicadors, i que cada any es van canviant, 
però nosaltres volem anar més enllà, hem corregit coses i volem 
continuar fent-ho, però no solament en aquests quatre indicadors que si 
que incorporarem i que si que volem donar aquest pas. Al contrari, el 
que volem fer nosaltres és crear tot un projecte de Govern obert, i això és 
una mica el que recull el nostre acord, i no és un acord de declaració de 
voluntats, són coses que ens permeten amb aquesta moció explicar que 
fa més d’un any que hi venim treballant i encara no s’han dut a terme 
perquè aquestes coses costen d’acabar de posar-les en funcionament. 
 
I això és el que diem, tenim un projecte d’Open Data. Que l’Open Data 
és donar un pas més enllà en quant a tenir un Govern amb parets de 
vidre, és a dir, tenim el ferm compromís d’aquesta Administració 
d’exposar les dades públiques que tenim i d’oferir-ho de tal manera que 
els ciutadans els puguin gestionar i els puguin modular. 
 
I aquest és el camí que ara creiem que cal continuar impulsant, és a dir, 
transformant-nos en una administració més oberta perquè tothom que 
vulgui i pugui, pugui agafar aquesta informació. 
 
En la nostra moció alternativa el que hem fet és recollir l’esperit de la 
vostra, però sobre tot aprofitem per explicar el que venim fent, explicar el 
que hem acordat i el que volem impulsar i, sobretot, dir que el que volem 
fer és anar cap a una administració molt més oberta. I és en aquest 
sentit que presentem l’acord que recull el projecte en el que venim 
treballant, i és una administració que volem convertir en una 
administració que tingui els ponts de vidre, i això és el que volem fer, i 
tenim l’acord, per tant ja està signat. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Sembla que el virus de parlar i no dir res es va estenent entre els Grups 
Municipals, per tant, m’agradaria que quan féssim mocions o quan 
intentéssim fer les coses, calendaritzar-les o intentar donar-los un sentit 
perquè les coses acabin sortint, o sigui que acaba sent molt maco 
presentar aquí mocions, però si desprès no s’acaben portant a terme o 
ho fem a mitges, no té cap mena de sentit de que estiguem aquí. 
 
Òbviament, el que nosaltres ens plantegem i tenim dubtes, tot i que 
entenem la moció del Partit Socialista, és que cap Grup pot acabar 
votant en contra perquè tot el que sigui avançar cap una major 
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transparència, tots hi estarem d’acord. Una altra cosa és si estem prou 
satisfets fins el punt on arribem, que és aquí on nosaltres diferim, 
nosaltres voldríem molt més o voldríem una major concreció, i això en 
aquesta moció que vostès plantegen avui no es dóna. 
 
Volem fer una miqueta d’esment a la part expositiva. Vostès diuen que 
el 29 d’abril de 2010 es va aprovar pel Ple municipal l’acord de Millores 
de Governança. Aquest acord, entre altres coses, el que deia és que es 
constituïa una Comissió de seguiment d’aquests acords de governança, 
on estàvem els Grups Municipals i diferents entitats. Bé, jo des que soc 
Regidor no he anat mai a cap reunió sobre els acords de governança, i 
ja portem més d’un any i mig, per tant ens hagués agradat que un tema 
com és la transparència que s’hagués convocat una Comissió i que els 
Grups Polítics Municipals de l’oposició haguéssim pogut dir la nostra. 
 
Desprès està bé i ens congratulem que vostès entenguin que els acords 
de governança ja han arribat al seu límit, nosaltres fa poc ja hem dit 
que fins aquí hem arribat, tots sabem la situació que tenim i, per tant, la 
classe política ha de ser més transparent que mai, l’Administració ha 
d’esser més transparent que mai, per tant, encetar aquest nou període 
d’uns nous acords de governança ho veiem molt bé. 
 
El tema de la llista ja és un tema que està més que debatut al llarg de la 
història en aquest Ple, cadascun creurà o no creurà, però jo segueixo 
pensant que quan tu tens una organització que va i que avalua per igual 
a tots els alumnes, i nosaltres acabem sent el mal alumne, és això el 
que ens dóna a pensar. Perquè en el fons és que encara que canviï les 
preguntes, com diu la Tinenta d’Alcalde, les preguntes pràcticament no 
varien, és a dir, li estan donant un examen a l’alumne, pràcticament en 
un 90% igual, amb les mateixes preguntes que l’any anterior. 
 
Però no li fan un examen i li diuen, “vostè ha de fer això i a veure quina 
nota treu”. No, no és així, el que fa Transparència Internacional és 
enviar l’examen a l’alumne per que el faci, el contesti, i al cap d’un 
temps es presenta l’examen, i llavors el que a nosaltres ens preocupa és 
que vostès tinguin la possibilitat d’intentar millorar aquest índex i que 
no es faci, però no només sigui en un any, sinó que sigui amb l’anterior, 
amb l’anterior i amb l’anterior, per tant, aquí és on s’hauria d’haver 
posat fil a l’agulla. Esperem que els nous Acords de Governança vagin 
en aquesta direcció i també recullin aquest esperit d’intentar millorar 
aquest índex. 
 
Està bé que acceptin que és un índex objectiu, per molt que vostès 
acaben dient que les noves tecnologies no ho són tot, però crec que 
Cornellà, amb el nostre buc insígnia del Citilab, hem de creure en el 
tema de les noves tecnologies, no podem fugir d’estudi. 
 
I pel que fa a l’últim punt de la part expositiva que també ens agrada, fa 
esment a la nova Llei de Transparència. Si nosaltres no hem plantejat 
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aquesta revisió és perquè aquest Grup Municipal, van dir que s’havien 
de revisar aquests nous acords de governança i en aquest Ple ha 
aparegut una proposta de nova Llei de Transparència. El món ha 
canviat, doncs esperem-nos a veure què és el que passa, però nosaltres 
també ho podem anar treballant, sempre amb el punt de vista amb 
aquesta nova Llei. 
 
Per tant, nosaltres el que voldríem, com que avui és el Ple del temps, 
voldríem introduir una esmena a la moció alternativa del Grup 
Socialista, on seria un segon punt a la part resolutiva que diria: 
“Comprometre’ns a tenir uns nous acords de governança, quaranta dies 
desprès de la publicació de la Llei de Transparència”. És a dir, ja sabem 
per on va l’esborrany, i ja podem començar a parlar, però el que 
nosaltres volem és que el temps no se’ns mengi, perquè pot acabar 
passant, i acabem la legislatura i encara no tinguem uns nous acords 
de governança perquè suposadament estarem parlant. Per tant posem 
fil a l’agulla el més aviat possible la predisposició d’aquest Grup 
Municipal i endavant. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aclarir una cosa i és que la Comissió va acabar la seva feina l’abril de 
2011, per això no s’ha tornat a convocar. 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Jo espero que el nostre Grup Municipal no estigui afectat per aquest 
virus que diu el company Portaveu de Convergència, perquè crec que 
nosaltres sí que direm alguna cosa. 
 
En principi, amb tot el respecte, té gràcia que sigui justament el Partit 
Popular qui presenti aquesta moció, però la política és així. En qualsevol 
cas si que volem que quedi palès que pel que fa a l’informe del 2011 
sobre transparència en el municipi, els únics 8 municipis que ni tan sols 
es van dignar a contestar el qüestionari enviat per aquesta entitat 
internacional, han estat vuit municipis governats pel Partit Popular, 
Algeciras, Almería, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Teruel, Valencia i 
Zamora. 
 
Malgrat això, celebrem l’interès de que el Grup Popular a Cornellà tingui 
aquest interès per debatre sobre aquestes qüestions al Ple, qüestions 
relacionades amb la transparència que, tot sigui dit de pas, està 
començant com a concepte a perdre el seu significat polític de tant ús 
que s’està fent per persones que representen ideologies o grups no gaire 
legitimats, segons la nostra opinió. En tot cas, nosaltres sí que valorem 
que s’està fent de la transferència una visió molt simplista, s’està 
reduint, i això jo crec que ja no enganya a ningú.  
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Passant al contingut més concret de la moció, en el Grup Municipal 
d’Iniciativa i EUiA, manifestem la nostra preocupació, no tan sols per als 
80 indicadors que assenyala Transparència Internacional Espanya, 
sinó que nosaltres pel que estem veritablement preocupats és per la 
percepció d’opacitat i de “tripijocs” que té la ciutadania respecte dels 
governs en qualsevol de les esferes, però sobretot en la municipal, i això 
no ho soluciona, ni de lluny, millorar la puntuació de la TIE. 
 
Per cert, en la moció hi ha una errada, suposo que de transcripció, ja 
que la Llei de Transparència no existeix, per això la nostra proposta no 
passa per crear una altra oficina, crear i augmentar les estructures de 
l’Ajuntament, perquè pensem que no és una qüestió de recursos, sinó 
una qüestió de voluntat. 
 
D’entrada i de moment, el que proposem és convocar de nou als 
signants del Pacte per la Millora de la Governança a Cornellà, i debatre 
en aquest fòrum les propostes que calguin. 
 
També assenyalar, pel que tot el que dic ens portarà desprès a un altre 
punt que l’entitat Internacional té com objectiu fomentar la cultura 
informativa, però no la participativa i deliberativa que l’aporta i proposa 
Iniciativa-EUiA. No cal dir que el dret a la informació és un dret 
irrenunciable recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans, però 
la ciutadania no es conforma amb la delegació de la sobirania cada 
quatre anys, vol fer el seguiment, demanar comptes a les institucions. 
No oblidem que actuem en el seu nom, en nom de la ciutadania i una 
part important d’aquesta ciutadania avui vol participar-hi. 
 
Iniciativa-EUiA no només volem parlar de transparència, és necessari 
parlar prèviament de radicalitat democràtica i de qualitat democràtica, 
que s’aconsegueix, no només facilitant la informació sobre les 
actuacions públiques, i retre comptes dels resultats. D’una banda també 
s’ha de garantir l’exercici dels drets polítics mitjançant un sistema 
electoral proporcional i just i, per altra banda, i això si que ens afecta en 
l’àmbit municipal, s’ha de posar a l’abast de la ciutadania, instruments 
i canals que contribueixin a la concreció de les actuacions que presenten 
els poders públics, ja sigui d’una forma proactiva, presentant propostes 
o debatent, o de forma reactiva manifestant la discrepància. 
 
La transparència és necessària però és insuficient, i em permetreu citar 
al Professor Quim Bruguet -la lectura del qual recomano- que diu que “és 
imprescindible obrir finestres i incorporar les veus desordenades i 
creatives de la societat civil”. 
 
La regeneració política i nosaltres afegint la de les institucions 
públiques, no només és una tasca dels polítics i de les polítiques i de les 
institucions, sinó del conjunt de la societat. 
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L’organisme de Transparència Internacional a Espanya, i pel que veiem 
també pel Grup Popular, transparència és igual a posar molta 
informació a les webs municipals, tant és que s’entengui o que no 
s’entengui, que sigui rellevant o que no ho sigui. Quanta més informació, 
es pressuposa que hi ha més transparència i l’exemple de que això no 
és així, el tenim a Catalunya en el primer Ajuntament d’aquesta relació, 
que no per ser el més transparent ha resultat lliure de pols i palla, ja 
que hi ha alguns ex-membres d’aquest Consistori que estan, com a 
mínim, en el punt de mira. 
 
Tot això ho dic, no per parlar de cap ajuntament, sinó perquè tot això 
ens porta a que la rel del problema no està en les mesures de 
transparència, que totes són benvingudes, sinó que darrera de cada 
poder públic hi ha persones. Persones amb diferents nivells d’integritat, 
i ves per on, és aquí on està la qüestió fonamental que s’ha de treballar 
des de tots els fronts. 
 
Per tot això, alhora que parlem de transparència i de parets de vidre en 
l’àmbit municipal, s’ha de parlar: un, d’integritat institucional; dos, de 
transparència i integritat en els Partits polítics que són primer els Partits 
i desprès les Institucions, o sigui, a casa nostra, a casa de tots els 
partits representats en aquest Consistori, i dels que no hi són. 
 
Tres, ONG, Associacions Empresarials, Sindicats i mitjans de 
comunicació sobretot. Penjar-ho tot a la web està bé, segur, ha de ser-hi, 
però sense tot l’anterior no servirà de res. No només hem de ser 
transparents sinó també semblar-ho i transmetre-ho, perquè estem 
d’acord amb els companys del Partit Socialista en alguna cosa de les 
que explicaven en la seva exposició de motius, que deia que hi havia 
molta gent que mai es posarà a mirar la web, i també aquesta part de la 
ciutadania té dret a tenir uns governants transparents i integres. 
 
Torno a reiterar, per acabar, que nosaltres, ara i de moment, pensem 
que cal convocar el Pacte per la Millora de la Governança a Cornellà, per 
tant, demanem al Grup del Partit Popular que retiri la moció, al Partit 
Socialista que retiri les esmenes, i que convoquem de nou aquest Pacte i 
parlem allà de les mesures. Aquest Grup va presentar el 2010, un 
document que recollia propostes en aquest sentit. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Serè molt breu, el Partit Popular ja entén que el famós informe de 
Transparència Internacional no és la panacea, no és el que portarà la 
total transparència a l’Ajuntament, però creiem que és una eina vàlida, 
que és útil i, sobretot que és concreta. Per això ho vam presentar en 
base a això, a una concreció i a poder seguir uns paràmetres, podríem 
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dir de vigilància d’aquesta transparència, i el que veiem de la moció que 
presenta el Partit Socialista, és que falta aquesta concreció, és una 
moció que sí que sembla que té bones intencions, però que no hi ha un 
compromís ferm. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Molt ràpid, ja que crec que tot està suficientment debatut. D’entrada la 
voluntat de ser més transparents i d’anar cap a una administració molt 
més oberta amb parets de vidre existeix. Per tant el que no farem ni 
retirar la nostra moció alternativa, ni dir que no tenim compromís, al 
contrari, el que estem dient és que, per nosaltres, aquesta enquesta 
agafa quatre indicadors. Què és important millorar?, doncs 
efectivament, i anem per aquest camí i anirem millorant, però per 
nosaltres aquest acord de Mesures de Governança i aquesta moció 
alternativa va molt més enllà, i és aquest el pas, el que explicava l’altre 
dia i que ara també ho comentàvem. 
 
Volem anar cap a tota una administració oberta  i que qualsevol ciutadà 
que vulgui pugui tenir informació, i per tant, aquest és l’acord i nosaltres 
quan parlem ho fem perquè volem coses, no parlem només per parlar. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només una referència. És evident que nosaltres no estem satisfets, no 
fa falta dir que el resultat d’aquesta –diríem- enquesta que fa l’ITE ens 
dóna satisfacció. Però ja ho he dit moltes vegades avui, tampoc  em 
produeix preocupació.  
 
Nosaltres fa temps que estem treballant amb un projecte que, a més és 
Metropolità, que és molt similar a l’únic Govern que en aquest moments 
si que treballa en Open Data, que és el Govern d’Euskadi. 
 
Això requereix, evidentment, una inversió molt important i requereix 
d’una sèrie de criteris que en aquest moment no estan emparats per cap 
tipus de Llei. A Espanya s’està discutint i es proposarà una Llei de 
Transparència i a Catalunya també, i jo crec que segurament l’any que 
ve podrem millorar els indicadors de l’ITE en funció de les preguntes que 
facin. 
 
Però també ho vaig dir en el seu moment en parlar dels Acords de 
Governança, no es tracta de penjar la informació i els documents, 
perquè moltes vegades no són comprensibles. Es tracta de fer 
comprensible l’Administració en la seva relació amb els ciutadans, que 
això és molt més complicat, no ens enganyem. 
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I la voluntat és aquesta, i com aquesta és la voluntat que es manifesta 
en la moció alternativa del Grup Socialista, una mica el que volem 
deixar clar és que, evidentment, avançarem, i millorarem, però també 
hem de millorar altres coses. I aquestes coses, al meu judici, no estan 
relacionades ni amb lleis ni normatives, estan relacionades amb les 
conductes, amb les formes de ser de les persones, independentment del 
Partit, perquè corruptes n’hi ha en casi tots els Partits, i aleshores crec 
que en aquests moments del que es tracta és de la conducta. La 
conducta és una ètica, no és una norma que es pot regular i jo crec que 
el que intentarem entre tots en base a la reflexió que ha fet l’Elisa -que 
comparteixo en gran part- és que, independentment del que tu pengis a 
la web, tot l’altre ha d’estar relacionat amb la teva conducta i la teva 
forma similar de ser com són els ciutadans de la teva ciutat, i no hem 
d’anar més enllà. 
 
Però nosaltres tenim una responsabilitat, i aquesta responsabilitat és 
intentar que la nostra actuació sigui comprensible, no tan sols visible, 
també, però sobre tot comprensible, això és el que intentem. El que 
estem treballant amb altres ajuntaments i també amb altra gent per 
veure com ho podem aconseguir, aquesta és la proposta, és una 
proposta que no pot estar temporalitzada perquè estem treballant amb 
altra gent que tampoc temporalitza, i per tant és molt difícil. 
 
 
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. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció alternativa és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
3. Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, per sol·licitar 
l’aprovació d’una Llei pel Mínim Vital de les Persones. 

Moció  del  Grup  d’ICV- 
EUiA-E relativa a l’apro- 
vació Llei pel Mínim Vital 
de les Persones. 

MOCIÓ 
 
“Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per 
l’augment de l’atur i la pèrdua de l’habitatge, l’increment de les 
desigualtats i l’augment de la pobresa. 
 
Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb 
rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se 
situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de cap ingrés –un 
increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se situa en un 
22.6%, i la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden 
la prestació d’atur i es produeixen 102 desnonaments al dia a 
Catalunya. 
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Atès que segons dades de la darrera enquesta de Condicions de Vida i 
Hàbits de la Població 2011, prop del 30% dels catalans, és a dir, 3 de 
cada 10, es troben en risc d’exclusió social pel seu nivell de pobresa i a 
més de la meitat els hi costa arribar a finals de mes. Això, sumat a les 
retallades en serveis públics i a la pujada d’impostos realitzats per les 
administracions central i autonòmica; i l’augment de l’atur, que a 
Cornellà supera a hores d’ara el 18%, fa que el llindar de la pobresa 
afecti cada cop més a un major nombre de persones. 
 
Atès que a Cornellà de Llobregat l’atur dels mes de gener és del 19% 
(8.530 persones), el número de famílies amb un plans de RMI vigents 
és de 382, 108 pendents de resoldre i 34 pendents de nòmina, i que 
més de 500 persones perceben una Pensió No Contributiva o un 
Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims. 
 
Atès que l’any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel 
Decret 213/1991, es va establir el Programa Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb la finalitat de fer possible la 
inserció social i laboral de les persones afectades, programa que va ser 
actualitzat l’any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, que 
l’any 1997 s’aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
regulació de la renda mínima d’inserció, que ha estat objecte de 
diverses modificacions, destacant la darrera de 2011 que ha reduït 
substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà juntament amb bona part de la 
societat civil de la ciutat van signar un Acord Social contra la crisi pel 
període 2011-2016 on s’explicita un compromís social per al 
manteniment de la qualitat dels serveis públics, entès com a garantia 
de convivència per a la sostenibilitat de la cohesió social i com un 
exercici de corresponsabilitat. 
 
Atès que el Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra la 
pobresa a Catalunya esmenta com un dels eixos de treball per a la 
lluita contra la pobresa la cobertura de les necessitats bàsiques 
d’alimentació. 
 
Atès que a Cornellà ha iniciat el seu recorregut la Botiga Solidària, 
fruit de la col·laboració entre la iniciativa social de la nostra ciutat i 
l’Ajuntament en compliment del compromís abans esmentat. 
 
Atès que actualment l’increment dels costos del manteniment i dels 
subministres de la llar s’han incrementat mentre la renda disponible 
de les famílies s’ha vist reduïda dràsticament, i que no existeix un 
preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia –per 
enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses 
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita 
insuficiència d’ingressos. 
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Atès que mentre que l’Ajuntament de Cornellà i entitats socials de la 
nostra ciutat han hagut d’incrementar les partides d’ajudes destinades 
a urgència social i concretament les referides al pagament de factures 
de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament 
continuen obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de 
subministres per deutes irrisoris. 
 
Atès que l’abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat, 
a Cornellà de Llobregat, en mans de l’Ajuntament i del tercer sector 
social i que el nostre Ajuntament és la porta d’accés als serveis socials 
i als ajuts bàsics o d’urgència social, i que són els treballadors i les 
treballadores Socials dels Serveis Socials Bàsics de Cornellà els 
professionals responsables de l’atenció, suport i la valoració dels casos 
de pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la problemàtica de la 
pobresa a casa nostra. 
 
Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, 
la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica 
de caràcter universal per a qui acrediti uns ingressos inferiors a l’IRSC 
(569€ mes) per avançar en la desmercantilització de les persones, i que 
tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb 
el mercat de treball. Considerant així aquesta renda bàsica com un 
nou dret social de ciutadania: el dret a l’existència digna per mitjà de 
la seguretat en l’ingrés. 
 
Atès que en aquest context d’urgència social es fa necessari la 
superació i l’adaptació de l’estructura legislativa Catalana per formular 
una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les 
persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de 
pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les 
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. 
Una llei, per tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos que 
configuren el Mínim Vital Garantit i el conjunt de mesures de rescat 
social que es consideren imprescindibles en aquest moment, i que, en 
síntesis són: 
 
a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en 

l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Catalunya. 
 
b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la 

millora i potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de 
productes consumibles però no comercialitzables. 

 
c) La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i 

energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar- en termes de 
habitabilitat, salubritat i higiene-. 
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d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de 

pèrdua de l’habitatge habitual per raons d’insuficiència de recursos 
o de desnonaments. 

 
Per tot això el grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat proposa al Ple els següents acords: 
 

ACORDS 
 
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya l’elaboració i aprovació d’una 

Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les 
persones tindran assegurades les necessitats bàsiques en els 
aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos 
mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum), 
dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social. 

 
2. Expressar el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la 

Iniciativa Legislativa popular per la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l’esmentada 

Iniciativa Legislativa Popular (ILP). 
 
4. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP de la 
Renda Garantida de Ciutadania, a la FMC i ACM, a Entitats 
Catalanes d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya i a les entitats de la ciutat.” 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
La Moció presentada per ICV-EUiA és sobre la Llei pel Mínim Vital de les 
Persones, i hi ha dues esmenes parcials, una presentada pel Partit 
Socialista i l’altra per Convergència i Unió, es manté la moció?. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Si. 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM és la següent: 
 
“Incorporar un nou acord: 
 
Sol·licitar que l’aprovació de la Llei del Mínim Vital Garantit vingui 
acompanyada de dotació pressupostària. 
 
 
Modificar l’acord 5, en el següent sentit: 
 
“Donar trasllat d’aquest acords als grups parlamentaris del parlament 
de Catalunya, a la comissió promotora de la ILP de la Renda Garantida 
de Ciutadania, a la FMC i ACM, i a la Taula del Tercer Sector.” 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU és la següent: 
 
“Modificar el punt 3r de la part expositiva, que quedaria redactat: 
 
Atès que segons dades de la darrera enquesta de Condicions de Vida i 
Hàbits de la Població 2011, prop del 30% dels catalans, és a dir, 3 de 
cada 10, es troben en risc d’exclusió social pel seu nivell de pobresa i a 
més de la meitat els costa arribar a final de mes. Això, sumat a 
l’augment desbocat de l’atur, que a Cornellà supera a hores d’ara el 
18%, fa que el llindar de la pobresa afecti cada cop més a un major 
nombre de persones. 
 
 
Modificar el punt 11è de la part expositiva, que quedaria redactat: 
 
Atès que són els Serveis Socials Bàsics municipals la porta primera 
d’accés per part de la ciutadania, i que són els treballadors i les 
treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics de Cornellà, els 
professionals responsables de l’atenció, el suport i la valoració dels 
casos de pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la problemàtica 
de la pobresa a casa nostra. 
 
 
Modificar l’acord 1, que quedaria redactat: 
 
Sol·licitar al Parlament de Catalunya, en quant la situació econòmica 
de la Generalitat de Catalunya ho permeti, fruit de la recuperació 
econòmica del país i dels majors ingressos a les arques públiques, 
l’elaboració i aprovació d’una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei 
que asseguri que totes les persones tindran garantides les necessitats 
bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, 
ingressos mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas 
i llum), dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social.” 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Desprès dels debats que hem tingut fins ara, un tema que a nosaltres 
ens sembla important i que reforça la idea de la utilitat de la política, 
per nosaltres té molt sentit presentar aquesta moció, com va tenir sentit 
en el seu moment reivindicar que el PIRMI es mantingués, com té sentit 
que des de l’Ajuntament reivindiquem tenir més recursos per beques 
menjador, etc. 
 
Bàsicament el nostre plantejament és el següent: en aquests moments 
hi ha quatre elements que, no només ho diu Iniciativa per Catalunya 
EUiA, sinó que ho diuen baròmetres de la Unió Europea, que ens estan 
dient que el problema de la pobresa a Espanya bàsicament s’està 
situant en dos elements. Un, tenir una política de garantia de rendes 
insuficient, és a dir, tenir un salari mínim molt baix, tenir unes 
prestacions molt baixes, tenir les pensions molt baixes. 
 
La Unió Europea ens ho està dient. “Vostès tenen un sistema de 
pensions bàsiques molt baix”, i per tant, les persones que perceben 
aquestes prestacions estan condemnades a la pobresa de manera 
estructural, -com dirien els marxistes- perquè la pròpia estructura del 
seu sistema de prestacions condemna a la gent a ser pobre. Una part 
del diagnòstic que fa la Unió Europea i que fan la majoria dels experts 
en economia en aquests moments, i l’altra part és el seu sistema 
d’accés a l’habitatge i de manteniment de l’habitatge, encara castiga a 
una part que no hem castigat amb les rendes o encara recastiga més a 
la gent que hem castigat amb les rendes. 
 
M’explico. A la gent li costa molt mantenir el seu habitatge, els costos 
d’accedir a un habitatge són molt alts, a l’igual que els del 
manteniment, i aquí també entren els costos de vida en l’habitatge, és a 
dir, el que costen els aliments, el rebut de la llum, aigua, els 
subministraments bàsics. 
 
Aquí hi ha una doble tendència en aquest país, que amb la crisi s’ha 
aguditzat. En la moció que us hem explicat i que us hem plantejat 
donem dades del conjunt de Catalunya i del conjunt de Cornellà. En 
aquests moments, en aquesta situació d’alta vulnerabilitat a la nostra 
ciutat, podem estar parlant entre les 8.500 persones que estan a l’atur, i 
si voleu, podem sumar les persones que cobren una pensió no 
contributiva, etc. Estem parlant d’un univers al voltant de 15.000 o 
16.000 persones, i si comptem nens i persones dependents encara 
podríem estar parlant de més gent. 
 
Per tant, un percentatge important de les famílies de la nostra ciutat 
viuen en una situació de pobresa o pràcticament de risc de pobresa. Per 
això té sentit que, davant d’això, no només sigui l’Ajuntament qui ha de 
parar el cop, per això fem un plantejament amb la moció. 
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En aquest moment és l’Ajuntament qui està, via ajuts d’urgència, 
ajudant a pagar rebuts d’aigua, llum, lloguers en algun cas, ajudar amb 
beques de menjador, cobrint el que triga el Govern de la Generalitat en 
donar la renda mínima d’inserció a la gent que la sol·licita. Hem de ser 
conscients que pràcticament- si no estan bé les dades la Regidora em 
corregirà- estem parlant d’unes 200 persones que encara estan 
pendents de que la Generalitat decideixi si li correspon atorgar-li un 
PIRMI o no, i mentres tant l’Ajuntament és qui ha de posar recursos. 
 
Què és el que plantegem a la moció?. Bàsicament dues coses. Una, 
demanem al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
estudiïn la creació d’una Llei pel Mínim Vital. És una llei que cobriria 
aquests diferents aspectes que us hem plantejat, és a dir una llei que 
garanteixi uns ingressos mínims per a tota la ciutadania, una llei que 
digui que desenvolupa l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya. No és 
una invenció d’Iniciativa, és l’Estatut que diu que hi ha d’haver una 
renda de garantia mínima per la ciutadania, cosa que encara no està 
desenvolupada i que no tenim des del 2007, i que no ho ha tombat el 
Tribunal Constitucional, continua sent competència nostra i no ho tenim. 
 
Un accés als aliments de manera saludable i garantit, amb una llei que 
cobrís per tant la renda garantida d’accés als aliments. Garantia de 
cobriment de les despeses mínimes dels subministraments, és a dir, que 
no li puguin tallar a una senyora gran de Cornellà el mes de gener la 
llum per a que no pugui connectar el seu calefactor. Estem parlant 
d’això, i garantir que les companyies de subministrament tinguin un 
sistema pel qual hi ha un mínim de consum que s’ha de garantir en 
totes les llars, per a que a la gent no se li talli la calefacció al mig de 
l’hivern. És una cosa que fins i tot una persona tan radicalment 
“d’esquerres” com Sarkozy ho va implantar a França. És a dir que no 
estem parlant d’una mesura absolutament inaplicable, si ell ho va fer, 
potser nosaltres també. 
 
Un altre element és que entenem que el dret constitucional de les 
persones és tenir un habitatge on poder residir, que els poders públics 
garantitzin al conjunt de la població l’accés als habitatges. 
 
Per tant, renda garantida, aliments, subministres, habitatge. Això és el 
que s’hauria d’incloure en aquesta Llei de Mínim Vital, que creiem que, 
com Ajuntament de Cornellà, ens interessaria molt que s’apliqués 
perquè entre altres coses podríem donar una qualitat de vida diferent a 
molta gent. 
 
Això ve complementat, així apareix a la moció, en un iniciativa 
ciutadana popular per assegurar una d’aquestes quatre coses que us 
deia que és la renda de garantia per la ciutadania. Una moció que per 
tant inclou dues coses i en els acords el que demana és que, tot i que el 
Grup de Convergència i Unió en el Parlament, s’està negant a acceptar 
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que hi hagi la tramitació d’aquesta iniciativa legislativa popular per 
garantir aquesta renda garantida que l’Estatut preveu, que des de 
l’Ajuntament donem suport a aquesta recollida de signatures per 
garantir una iniciativa legislativa popular en aquest sentit. 
 
Aquest és el plantejament de la moció. Crec que és una moció prou 
extensa, crec que afecta a molta gent de la nostra ciutat i per tant, 
creiem com a Grup, que donaria una bona solució a moltes persones de 
la nostra ciutat. 
 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Primer de tot dir que nosaltres coincidim amb la valoració i l’anàlisi de 
les dades que fa el Grup d’Iniciativa Verds-EUiA. Són dades que 
malauradament tots coneixem i que, malgrat tot el seguit d’ajuts i de 
suports que hi ha per atendre a les famílies i a les persones que estan 
en una situació de pobresa o en risc de patir pobresa, doncs en molts 
casos són insuficients, per tant, tots aquells ajuts suplementaris que hi 
puguin haver, benvinguts siguin. 
 
Ara, dit això, plantejar l’aprovació, perquè d’entrada, el que proposeu 
vosaltres en la vostra moció no és l’estudi, sinó que diu “l’elaboració i 
aprovació d’una Llei del Mínim Vital garantit”, doncs se suposa que s’ha 
de valorar molt bé realment de quants diners estem parlant per poder 
atendre a les necessitats que ens trobarem. 
 
Com tots sabem, en aquests moments està en estudi. Hi ha un primer 
informe fet pel Parlament de Catalunya, que es parlava d’una quantitat 
fins a 2.000 i 4.000 milions d’euros. S’està fent un segon estudi i encara 
no hi ha resultats, la setmana que ve -si no m’equivoco- entrarà a la 
Mesa del Parlament, per tant s’ha d’esperar si s’admetrà o no el que és 
la iniciativa legislativa popular. 
 
En qualsevol cas, en aquest moments tots coneixem la situació 
econòmica financera de la Generalitat de Catalunya i hem de ser molt 
conscients alhora de proposar l’elaboració d’una llei en aquests termes i 
hem d’assegurar que hi haurà prou recursos per poder atendre totes les 
demandes que ens trobarem. Es per això que nosaltres proposem les 
esmenes que han de servir per millorar el que és el text de la moció. 
 
Per una banda les primeres, que són de redacció i d’aclariment, i la 
tercera que inclou això que m’estic referint de què hi hagi prou quantitat 
pressupostària econòmica per poder atendre el que seria aquesta Llei, i 
tots els suports que haurien de venir concedits en el moment que la Llei 
fos aprovada. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En quant a la moció que ha presentat Iniciativa, estem d’acord, 
evidentment, en el problema que existeix, estem d’acord amb l’exposició 
de motius. Però en aquest cas, i serà la norma que prengui d’ara 
endavant el Partit Popular, no debatrem, i, si és possible, ni tan sols 
votar la moció per un motiu, i és que entenem que no compleix amb el 
ROM, que en l’article 141 diu exactament: “que no es podran presentar 
mocions sobre assumptes que excedeixin de la competència municipal”, 
i crec que aquesta moció és clarament evident que en el seu primer punt 
d’acord demana al Parlament de Catalunya que legisli, és a dir que faci 
una Llei per a tots els catalans. 
 
S’està demanant que es faci una Llei per a tota Catalunya des de 
l’Ajuntament de Cornellà, quan el nostre ROM és molt clar pel que fa a 
aquesta qüestió. Entenem que si es vol presentar una moció en aquest 
sentit, hauria de ser amb el plantejament de que fos l’Ajuntament qui 
amb els seus mecanismes i mitjans de que disposa, fes front a aquest 
problema per als ciutadans i ciutadanes. 
 
Per suposat que estem d’acord en què totes les persones tinguin 
assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a 
una vida digna, però la qüestió és que nosaltres representem a les 
persones de Cornellà, i no podem, i a més així ho diu el ROM –insisteixo- 
tractar assumptes que excedeixin de la competència municipal. 
 
El Partit Popular ha presentat mocions que no han passat el filtre de la 
Junta de Portaveus amb un criteri únic, i on s’ha decidit que no podien 
passar i nosaltres hem intentat ser molt escrupolosos amb això, i les 
hem presentat com a precs i les hem replantejat per cenyir-nos solament 
a l’àmbit de Cornellà. És més, en el seu moment varem presentar un 
recurs de reposició sobre aquest assumpte que ni tan sols ha sigut 
contestat fins el dia d’avui. Varem fer també un prec per a que l’Alcalde 
demanés un informe a la Secretària de l’Ajuntament sobre la 
interpretació del ROM, que tampoc s’ha fet. I ara ens trobem amb una 
moció que des de Cornellà demana una Llei al Parlament de tota 
Catalunya. 
 
Nosaltres seguirem complint amb el que marca el nostre ROM, però 
demanem que la vara de mesurar sigui la mateixa per a tots els partits. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas aclarir-li que això afecta a l’Ajuntament de Cornellà. És com -
suposo que vindrà al Ple- quan parlem de la Llei dels Governs Locals o 
de la modificació de la Llei de Bases. Qui fa la Llei no és el Ple de 
l’Ajuntament de Cornellà, però l’afecta, i vostès haurien de saber -ja que 
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aquesta proposta de Llei té relació amb el tema del PIRMI- que afecta a 
aquest Ajuntament, i als seus ciutadans. I també que dins del que és la 
Llei del Serveis Socials i el que ha dit el senyor Arnau sobre el tema de 
l’Estatut, afecta en la seva gestió i en la seva formació si aquesta Llei es 
fes, que no sé si es farà, afectaria a l’Ajuntament de Cornellà, això és 
així de clar. 
 
No he donat amb anterioritat la paraula a la senyora Briones perquè 
l’esmena presentada és més de caràcter formal que no de contingut, per 
això he mantingut aquest ordre d’intervencions. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Nosaltres recolzarem aquesta moció perquè demana una Llei i dóna 
recolzament a una ILP que el que vol fer és garantir unes condicions 
mínimes per una vida digna. 
 
Recolzem aquesta moció per coherència política amb el que estem 
defensant a la ciutat des de fa molt de temps. Tenim el ferm compromís 
de lluitar contra la pobresa de la gent. La nostra força radica en que per 
defensar les persones hem dotat la ciutat d’iniciatives i propostes, però 
el més important, propostes que no han quedat en una mera declaració 
d’intencions, sinó al contrari, li hem dedicat recursos i partides 
pressupostàries. 
 
Com exemple tenim l’Acord Social, dintre hi ha mesures contra la crisi i 
li hem dedicat recursos al voltant de 3 milions d’euros, Plans d’Ocupació 
on hem incorporat recursos per la contractació de personal. Una Oficina 
de Mediació Hipotecària on hem signat un conveni amb la FAVCO amb 
dotació econòmica. Hem incrementat les partides d’acció social un 
8,79% per tal d’evitar la fractura social.  
 
Nosaltres tenim un ferm compromís amb la població vulnerable i el tenim 
ara, no més endavant, ni quan canviï la situació econòmica, perquè és 
ara quan hi ha persones amb noms i cognoms concrets que ho estan 
passant malament. És ara quan tenim una situació d’emergència social, 
i per tant no hem de mirar cap una altra banda, és ara quan la 
ciutadania necessita una renda pel mínim vital, perquè tenim 382 
famílies de Cornellà amb renda mínima d’inserció. L’Arnau ho 
comentava i així queda recollit en la moció, perquè l’atur és del 19%, 
perquè, per sort, hem pogut aturar 16 desnonaments, però encara 
queden persones que estan sense llar, i és ara quan les persones 
necessiten ingressos. 
 
Així que creiem que és vital posar en relleu les prioritats dels Governs, 
no si val l’estratègia aquesta de quan la situació ho permeti, és 
l’estratègia de “qui dia passa any empeny”, i mentre, la gent va sofrint i 
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patint. Per tant, creiem que és qüestió d’això, de prioritats polítiques i és 
ara quan cal donar resposta a les emergències socials, i en aquest sentit 
aquest Grup Municipal Socialista doncs recolza aquesta moció 
d’Iniciativa, perquè a més li volem incorporar l’esmena de garantir 
recursos per tal de que això pugui tirar endavant. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En primer lloc agrair la voluntat del Grup de Convergència i Unió i del 
Grup Socialista de fer aportacions, i per tant de millorar o complementar 
el redactat de la moció que plantejàvem.  
 
En relació als suggeriments del Grup Socialista, estem d’acord amb 
l’esmena d’incorporar un nou acord en la línia en que l’han plantejat. 
 
La segona part  de la vostra esmena és un problema nostre segurament 
de redacció inicial. El que volem és que ECAS que és una plataforma 
importantíssima que acull la majoria de les entitats socials de 
Catalunya ho rebi i entenem que per buscar un consens, jo crec que les 
entitats, membres del Consell comunitari, i si voleu, les entitats de 
l’espai més social de la Ciutat, també haurien de rebre l’acord. 
Busquem la forma que correspongui però em sembla que no hi ha més 
complicació. 
 
En relació amb l’esmena que fa el Grup de Convergència, nosaltres 
tenim un problema temporal. Entenem totes les explicacions que ens 
vulgui donar el Grup de Convergència, que quan la situació econòmica 
millori, la cosa funcionarà millor, i potser si ve un Estat diferent, fins i 
tot les coses funcionen millor. Però és que la pobresa és ara, i les 
urgències socials són ara, i per tant, és una qüestió de prioritats 
polítiques. 
 
Necessitem un Pla urgent, en aquests moments no he volgut entrar en el 
redactat de la moció, perquè deia moltes coses, però és que tenim un pla 
de lluita contra la pobresa que acaba el 2016, i que em sembla que no 
complim en aquest país ni un sol dels indicadors, perquè la pobresa va 
creixent i creixent, perquè la crisi també ho fa. Jo entenc que la crisi va 
creixent i que les polítiques d’austeritat van marcant l’agenda política, 
però això és una prioritat social que fins i tot creiem que és de base i de 
mínims, no estem plantejant la revolució, sinó que estem plantejant un 
acord que creiem que pot ser del màxim consens al Parlament de 
Catalunya. L’acord diu, “sol·licitar al Parlament de Catalunya 
l’elaboració i aprovació d’una Llei de Mínim Vital garantit, una llei que 
asseguri que totes les persones tindran assegurades les necessitats 
bàsiques en els aspectes essencials per una vida digna: alimentació, 
ingressos mínims, habitatge i subministraments principals, dirigida a 
les persones amb pocs ingressos que estan en una situació de risc de 
pobresa i d’exclusió social”; dels quals a Cornellà hi ha 15.000, com a 
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mínim, segons els que estan registrats, desprès els Serveis Socials 
potser ho podrien ampliar una mica més. 
 
Per tant, entenc que amb això estic responent al comentari del Partit 
Popular, que ens incumbeix i ens afecta inclús pressupostàriament, 
perquè significa que la competència fins i tot en el que queda de la 
versió set de la Modificació de la Llei de Bases que planteja el Ministre 
Montoro, encara es manté que “la urgencia social la cubre el 
Ayuntamiento”.  
 
De moment això fins i tot el Ministre Montoro encara ens ho defensa, per 
tant, la urgència social que és això que plantegem, s’ha de defensar. 
Entenc que amb la meva intervenció lamentablement no podem acceptar 
les esmenes del Grup de Convergència, que sí acceptaríem les del Grup 
Socialista i que creiem que la nostra política sempre ha estat -al menys 
des de que jo faig de Portaveu i alguns anys abans- que en aquest Ple 
s’ha de poder debatre pràcticament de totes les coses que afecten als 
ciutadans de Cornellà i la nostra interpretació del ROM és aquesta. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Més que res aclarir una mica les afirmacions que s’han fet que no són 
exactament en la línia que van les nostres esmenes. No és, quan 
realment la situació canviï tant, això realment es pugui atendre. El que 
estem dient és que tan aviat com la situació econòmica ho permeti, 
esperem que sigui el més aviat possible. El que no podem fer és crear 
expectatives justament en famílies i persones que ho necessiten, com ha 
passat amb altres Lleis com és el cas de la Llei de Dependència per 
exemple, desprès no s’ha pogut atendre a totes aquestes demandes que 
hi han hagut, i és per això que nosaltres presentàvem aquestes 
esmenes. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Solament per dir un parell de coses. Estic d’acord amb el que deia el 
Portaveu d’Iniciativa, l’Arnau, en quant al contingut de la moció que és 
veritablement una urgència. I en quant a debatre les coses que afectin a 
Cornellà, l’únic que nosaltres volem posar de manifest és que aquest sí 
es debat i altres temes que també entenem que afecten a ciutadans de 
Cornellà, com l’educació, que era un tema que vam presentar i vam tenir 
que canviar la moció en un sentit per a cenyir-nos estrictament al tema 
d’informació del Cornellà Informa, ja que l’altra part no es va voler 
debatre. Solament dir que la vara de mesurar sigui la mateixa per a tots 
els Grups, i que a nosaltres també se’ns permeti passar les mocions que 
afectin a ciutadans de Cornellà. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo li torno a reiterar que no és que afecti als ciutadans, sinó que aquesta 
moció afecta a les competències i funcionament d’aquest Ajuntament -ho 
deixo clar- afecta a les competències i funcionament d’aquest 
Ajuntament, per això es va acceptar. 
 
Passem a la votació. Primer a la votació de les esmenes parcials, per 
ordre de presentació, amb aquesta esmena verbal feta pel tema de la 
notificació que acceptem. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-
PM és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CiU és 
rebutjada pels assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal 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 de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem aleshores a la votació del conjunt de la moció amb aquestes 
esmenes presentades pel Grup dels Socialistes. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“Atès que Catalunya viu avui una situació d’emergència social, per 
l’augment de l’atur i la pèrdua de l’habitatge, l’increment de les 
desigualtats i l’augment de la pobresa. 
 
Atès que a Catalunya el 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb 
rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de pobresa infantil se 
situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de cap ingrés –un 
increment del 48% respecte el 2010-, que la taxa d’atur se situa en un 
22.6%, i la juvenil en un 51.59%, i que cada dia 100 persones perden 
la prestació d’atur i es produeixen 102 desnonaments al dia a 
Catalunya. 
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Atès que segons dades de la darrera enquesta de Condicions de Vida i 
Hàbits de la Població 2011, prop del 30% dels catalans, és a dir, 3 de 
cada 10, es troben en risc d’exclusió social pel seu nivell de pobresa i a 
més de la meitat els hi costa arribar a finals de mes. Això, sumat a les 
retallades en serveis públics i a la pujada d’impostos realitzats per les 
administracions central i autonòmica; i l’augment de l’atur, que a 
Cornellà supera a hores d’ara el 18%, fa que el llindar de la pobresa 
afecti cada cop més a un major nombre de persones. 
 
Atès que a Cornellà de Llobregat l’atur dels mes de gener és del 19% 
(8.530 persones), el número de famílies amb un plans de RMI vigents 
és de 382, 108 pendents de resoldre i 34 pendents de nòmina, i que 
més de 500 persones perceben una Pensió No Contributiva o un 
Subsidi de Garantia d’Ingressos Mínims. 
 
Atès que l’any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel 
Decret 213/1991, es va establir el Programa Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) amb la finalitat de fer possible la 
inserció social i laboral de les persones afectades, programa que va ser 
actualitzat l’any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol, que 
l’any 1997 s’aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de 
regulació de la renda mínima d’inserció, que ha estat objecte de 
diverses modificacions, destacant la darrera de 2011 que ha reduït 
substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà juntament amb bona part de la 
societat civil de la ciutat van signar un Acord Social contra la crisi pel 
període 2011-2016 on s’explicita un compromís social per al 
manteniment de la qualitat dels serveis públics, entès com a garantia 
de convivència per a la sostenibilitat de la cohesió social i com un 
exercici de corresponsabilitat. 
 
Atès que el Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra la 
pobresa a Catalunya esmenta com un dels eixos de treball per a la 
lluita contra la pobresa la cobertura de les necessitats bàsiques 
d’alimentació. 
 
Atès que a Cornellà ha iniciat el seu recorregut la Botiga Solidària, 
fruit de la col·laboració entre la iniciativa social de la nostra ciutat i 
l’Ajuntament en compliment del compromís abans esmentat. 
 
Atès que actualment l’increment dels costos del manteniment i dels 
subministres de la llar s’han incrementat mentre la renda disponible 
de les famílies s’ha vist reduïda dràsticament, i que no existeix un 
preu social en els subministraments mínims d’aigua i energia –per 
enllumenat, calefacció i per cuinar, ni la prohibició a les empreses 
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita 
insuficiència d’ingressos. 



 80

 
Atès que mentre que l’Ajuntament de Cornellà i entitats socials de la 
nostra ciutat han hagut d’incrementar les partides d’ajudes destinades 
a urgència social i concretament les referides al pagament de factures 
de gas, llum i aigua, les grans companyies de subministrament 
continuen obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de 
subministres per deutes irrisoris. 
 
Atès que l’abordatge del problema de la pobresa sembla haver quedat, 
a Cornellà de Llobregat, en mans de l’Ajuntament i del tercer sector 
social i que el nostre Ajuntament és la porta d’accés als serveis socials 
i als ajuts bàsics o d’urgència social, i que són els treballadors i les 
treballadores Socials dels Serveis Socials Bàsics de Cornellà els 
professionals responsables de l’atenció, suport i la valoració dels casos 
de pobresa i/o urgència social i qui millor coneix la problemàtica de la 
pobresa a casa nostra. 
 
Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, 
la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania (Prestació econòmica 
de caràcter universal per a qui acrediti uns ingressos inferiors a l’IRSC 
(569€ mes) per avançar en la desmercantilització de les persones, i que 
tothom pugui viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb 
el mercat de treball. Considerant així aquesta renda bàsica com un 
nou dret social de ciutadania: el dret a l’existència digna per mitjà de 
la seguretat en l’ingrés. 
 
Atès que en aquest context d’urgència social es fa necessari la 
superació i l’adaptació de l’estructura legislativa Catalana per formular 
una Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les 
persones sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de 
pobresa o exclusió social tindran assegurada la cobertura de les 
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. 
Una llei, per tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos que 
configuren el Mínim Vital Garantit i el conjunt de mesures de rescat 
social que es consideren imprescindibles en aquest moment, i que, en 
síntesis són: 
 
 
a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en 

l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Catalunya. 
 
b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la 

millora i potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de 
productes consumibles però no comercialitzables. 

 
c) La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i 

energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar- en termes de 
habitabilitat, salubritat i higiene-. 
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d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament digne, en cas de 
pèrdua de l’habitatge habitual per raons d’insuficiència de recursos 
o de desnonaments. 

 
Per tot això el grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Cornellà de 

Llobregat proposa al Ple els següents acords: 
 

ACORDS 
 
1. Sol·licitar al Parlament de Catalunya l’elaboració i aprovació d’una 

Llei del Mínim Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les 
persones tindran assegurades les necessitats bàsiques en els 
aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos 
mínims, habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum), 
dirigida a persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social. 

 
2. Expressar el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la 

Iniciativa Legislativa popular per la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
3. Donar suport al procés de recollida de signatures de l’esmentada 

Iniciativa Legislativa Popular (ILP). 
 
4. Sol·licitar que l’aprovació de la Llei del Mínim Vital Garantit vingui 

acompanyada de dotació pressupostària. 
 
5. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP de la 
Renda Garantida de Ciutadania, a la FMC i ACM, i a la Taula del 
Tercer Sector, ECAS, i entitats signants de l’Acord Social de la 
Ciutat.” 

 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb les esmenes és aprovada per majoria 
absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
 
4.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Convergència ha presentat dos preguntes, una està contestada i l’altra 
se li contestarà. 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura Portaveu del Grup 
Municipal de CiU, s’ha presentat la present pregunta que resta 
com segueix: 
 
“Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades i 
de conformitat amb la legislació municipal, abans del proper Ple de 28 
de febrer de 2013. 
 
Arran de l’acord de la Junta de Govern del 8 de febrer de 2013, 
d’aprovar la revisió del cànon de la concessió administrativa demanial 
per la col·locació, manteniment i explotació de 75 tanques 
publicitàries, adjudicada a l’empresa BCN 2004 Comunicación 
Exterior, S.L., per increment de l’IPC. 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- Que es faciliti una còpia de la documentació entregada per 
part de l’empresa BCN 2004 Comunicación Exterior on s’acreditava la 
seva solvència econòmica i financera per al concurs regulador d’una 
concessió administrativa demanial per la col·locació, manteniment i 
explotació de 75 tanques publicitàries publicat al BOP el 10 d’agost de 
2011.” 
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Per part del senyor Jordi Rosell i Segura Portaveu del Grup 
Municipal de CiU, s’ha presentat la present pregunta que resta 
com segueix: 
 
“Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber els 
moviments de les targetes de crèdit i dèbit amb càrrec als comptes de 
la Corporació municipal de les quals disposa l’Alcalde, els Tinents/es 
d’Alcalde, els Regidor/es amb delegació específica, els Regidors/es de 
districte, els alts càrrecs directius de les societats municipals 
Procornellà i Tecsalsa, i els càrrecs directius de la Fundació Privada 
per a l’Atenció de Persones Dependents i la Fundació pel Foment de la 
Societat de la Informació durant els anys 2009, 2010, 2011 i 2012 que 
inclogui la relació de despeses, els establiments corresponents on 
s’han efectuat, la data del moviment i qui l’ha efectuat. Demanaríem la 
informació el màxim desglossada possible per partides (Restaurants, 
Transports, Benzina, Hotels, Pàrquings, Peatges, Altres), anualitats i 
número de visa.” 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha algun prec? 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Referent a aquest tema que està sorgint en la interpretació del ROM 
sobre quines mocions van al Ple o no, jo penso que tots els Portaveus i 
l’Alcalde ens posem d’acord per veure com podem intentar que tots 
aquests petits problemes que estan sorgint, intentar-los solucionar i 
veure si ens hem de plantejar una modificació del ROM, al menys 
perquè quedés constància de què és el que vol que vagi a Ple cada Grup 
Municipal. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Partit Popular ha presentat dues preguntes, suposo que estan 
contestades i dos precs. 
 
 
Per part del senyor Manuel Jesús Casado Ruiz regidor del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat el present prec, que una vegada 
traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Atenent a les dificultats econòmiques ja tan sabudes, mencionades i 
narrades que pateix la ciutadania. 
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Atenent a que a la nostra OAC han arribat, en aquests últims mesos 
de manera molt significativa, múltiples casos de persones que per la 
seva crítica situació econòmica, es troben en la impossibilitat de fer 
front al pagament de l’impost municipal de plusvàlua en les 
condicions actualment regulades en les Ordenances Municipals. 
 
Atenent a que el mercat immobiliari, inestable des de fa anys, ha fixat 
una depreciació del valor dels immobles. 
 
Atenent que en aquesta ciutat es va realitzar una revisió cadastral a 
l’any 2006, any de l’alça del valor del sòl i habitatges d’aquesta ciutat. 
 
Atenent a que, per raons que en el present no cal especificar, la 
quantitat líquida a percebre per la liquidació de plusvàlua no es 
proporcional a la realitat que vivim, ni en quantia ni en capacitat de 
pagament. 
 
Atenent que aquest grup a l’any 2011 va sol·licitar la supressió del 
citat impost per transmissions de successions. 
 
Atenent a que aquest grup atent a la importància d’aquest impost tant 
per al pressupost d’ingressos com per a despeses. 
 
Atenent a que és possible la intervenció d’altres administracions. 
 
Atenent a que en el mes d’octubre es realitzarà la confecció de noves 
ordenances, en relació a la núm. 4 Plusvàlues. 
 

PREGUEM 
 
Que es creï una comissió especial de treball de seguiment bimensual 
per a consensuar la forma, el tipus i l’obligació de pagament de 
l’impost de plusvàlua.” 
 
 
 
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 les continues queixes i denúncies que veïns de Cornellà ens han 
traslladat posant de manifest el mal estat en el que queda el conegut 
sector Famades els dies desprès d’haver tingut lloc qualsevol 
esdeveniment o festa organitzada per les discoteques de l’entorn; 
quedant tot envaït d’ampolles de vidre buides, papers, deixalles i 
brutícia en general a nivells insostenibles d’insalubritat i 
desacondicionament. 
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Atès els esforços públics, i per tant de tots, que aquesta Administració 
dedica setmana rere setmana per mantenir l’ordre i la neteja de la 
zona destinant patrulles de guàrdia urbana i serveis de neteja 
exclusivament ocupats en restablir la normalitat de l’entorn; sense 
assolir tal objectiu. 
 
Atès que la raó de ser dels serveis públics ha de garantir la 
internalització d’externalitats negatives pròpies de la tipologia dels 
serveis que precisament cobreix l’Administració, evitant en tot cas 
lesió de drets que es pretenguin emparar en el principi de no exclusió 
que informa la prestació dels serveis públics com ho són el de neteja i 
seguretat ciutadana. 
 
Atès la correlació que necessàriament existeix en una societat 
democràtica com la nostra entre drets i deures; que ens obliga a tots a 
observar els deures corresponents per evitar la violentació dels 
interessos socials que la comunitat ha cregut dignes de protecció. 
 
Per tot l’exposat, el Partit Popular de Cornellà 
 

PREGA 
 
Únic.- S’exigeixi a les empreses d’oci nocturn que operen a l’entorn del 
sector Famades que es facin càrrec de la neteja adient per garantir la 
salubritat de la zona desprès de la realització de les seves activitats.” 
 
 
 
 
Per part del senyor Manuel Jesús Casado Ruiz regidor del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“En relació a la moció que es va aprovar al Ple del mes de desembre de 
2012 sobre la suspensió de desnonaments interessa a aquest grup 
saber; 
 
1º Comunicació dirigida a les entitats financeres amb oficina en 

aquesta ciutat, escrit i entitats a les que es va dirigir. 
 
2º Escrit de comunicació al Jutge Degà del partit judicial d’aquesta 

ciutat en relació a la sol·licitud de la suspensió de les execucions i si 
s’escau resposta a aquesta sol·licitud. 

 
3º Número d’execucions ordenades i procediments que poden 

esdevenir en desnonaments decretats i instats en aquesta ciutat des 
de l’aprovació de la moció.” 
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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: 
 
“Al maig de 2012 partits polítics, entitats i agents socials de la ciutat 
van signar un acord social per a lluitar contra la crisis. L’Ajuntament 
ha destinat aquest any 2013 al voltant de 3 milions d’euros que 
serviran, segons el propi govern municipal, per a impulsar diferents 
mesures, entre elles la de generar ocupació. 
 
A gairebé un any de la signatura d’aquest acord el grup del Partit 
Popular interessa saber: 
 
1º Número de persones contractades i número de llocs de treball de 

curta i llarga durada. 
 
2º Número de casos resolts relacionats amb problemes d’habitatges. 
 
3º Número de cursos de formació, especificant sectors. 
 
4º Número de casos resolts en temes d’inserció social i abandonament 

escolar. 
 
5º Número d’iniciatives empresarials destinades a reactivar l’activitat 

econòmica de la ciutat.” 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint 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. 
 
 


