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ACTA PLE NÚM. 4/13 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 21 DE MARÇ 
2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 21 DE MARÇ DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
21 de març 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 
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Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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. 3/12, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 de febrer d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNAMINITAT 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
2. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar expedient de 
Modificació de crèdits 
Núm. 8/2013. 

DICTAMEN 
 
“Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament 
d’Informàtica, per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria, per fer front a les despeses provinents del 2012 del consum 
de telèfons i lloguer dels equips telefònics, per un import de 53.617,92 
euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de 
Manteniment i Serveis per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec al romanent de tresoreria, motivades per atendre les 
despeses dels subministres d’aigua i llum, i de les reclamacions 
patrimonials presentades per la prestació de serveis sense cobertura 
contractual dels serveis de neteja de centres municipals, manteniment 
de l’enllumenat públic, manteniment d’ascensors, manteniment 
d’instal·lacions elèctriques i aire condicionat i calefacció; per fer front a 
les obres d’adaptació de l’edifici i construcció d’una nova escala 
d’evacuació al Centre Cultural J.N.Garcia Nieto i Escola de Música 
Roser Cabanes; per l’execució de l’obra de substitució de les portes del 
Mercat Centre; i per les revisions de preus dels contractes de Recollida 
d’escombraries, neteja viària, clavegueram, recollida selectiva, 
conservació i manteniment de les zones enjardinades i del 
manteniment de les instal·lacions de reg; i la reparació de mobiliari 
urbà; per un import total de 6.405.253,14 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament d’Acció Social, amb 
motiu de la reclamació indemnitzatòria per responsabilitat patrimonial 
presentat per l’empresa ABD Associació Benestar i Desenvolupament, 
en relació a la prestació del servei d’Atenció Domiciliària, per un 
import de 345.390,65 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
i suplement de crèdits amb càrrec a romanent de tresoreria i nous 
ingressos del Departament de Política Territorial, per la contractació 
d’assistència tècnica per la valoració d’expropiacions de l’expedient de 
Ribera-Serrallo; la convocatòria de subvencions per a la instal·lació 
d’ascensors; i l’aprovació del projecte d’urbanització de la Plaça 
Fontsanta, entre d’altres, per import de 861.135,50 euros. 
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Vist que d’acord al Conveni per a la construcció del Viaducte A-2, 
signat amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, s’han 
de transferir 300.000 euros a la Junta de Compensació de la Plana del 
Galet. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament 
d’Activitats per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria, per fer front al pagament de les quotes anuals de parades i 
magatzems recuperats per l’Ajuntament, a la Comunitat d’usuaris del 
Mercat Centre, per import de 4.500 euros. 
 
Vist que l’aportació anual de l’Ajuntament de Cornellà a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a l’any 2013 ascendeix a 1.600.849,04 
euros, i que el crèdit inicial consignat es insuficient, cal suplementar 
la partida en 462.914,04 euros, amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit a 
càrrec del romanent de tresoreria del Departament de Guardia 
Urbana, per ampliar el Contracte de prestació dels serveis de 
Seguretat, per la custodia de l’edifici Vallhonrat per les tardes, i el 
Castell de Cornellà pels matins, per un import de 33.600 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
amb càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Cultura, per 
l’adquisició del mobiliari de la nova Sala d’Actes Sant Ildefons, per un 
import de 130.002,24 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a 
romanent de tresoreria del Departament d’Educació, per iniciar la 
tramitació del contracte del servei de menjador de l’escola d’educació 
especial Virolai, per import de 12.000 euros. 
 
Vista la voluntat de la Corporació d’ampliar el capital social de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A., per import de 3.980.202,69 euros, a càrrec del 
romanent de tresoreria. 
 
Vist que esta prevista la modificació del contracte programa que regeix 
l’aportació de l’Ajuntament a Procornellà per tal d’ampliar les partides 
destinades a l’Auditori i a la Fira, i per contemplar el planejament 
urbanístic, cal realitzar modificació de crèdits per crèdit extraordinari i 
suplement amb càrrec al romanent de tresoreria per import de 
760.000 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament de 
Recursos Humans per crèdit extraordinari i suplement de crèdits amb 
càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la contractació de 
personal per la realització del projecte “Programa de millora de les 
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actuacions de proximitat al ciutadà i de rehabilitació de l’espai públic” 
dins del Pla Metropolità de suport a les Polítiques Socials Municipals; i 
del Pla de Xoc contra l’atur aprovat a la Junta de Govern Local de 8 de 
març d’enguany, per un import total de 349.014,84 euros. 
 
Vista la necessitat d’ampliar l’aportació anual al Consorci de Promoció 
i Dinamització del Comerç, per import de 50.000 euros. 
 
Vistes les peticions de modificació de crèdits per suplement amb 
càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, per fer 
front a les despeses de l’arrendament de l’immoble del C/ Torras i 
Bages 2-4, i de les Jornades de formació del Programa G.P.A., per 
import de 8.234,47 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdits 
amb càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Joventut, 
motivada per fer efectives les subvencions atorgades al Club Infantil i 
Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons durant l’exercici 2012, per import de 
48.950,50 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement amb càrrec al 
romanent de tresoreria del Departament de Cooperació i Solidaritat, 
per tal de fer front a les subvencions atorgades durant l’any 2011 i 
2012 i que no van poder-se fer efectives per motius de reajustaments 
pressupostaris a l’exercici anterior, per import de 9.990 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses del Departament d’Esports, per procedir al 
pagament dels serveis prestats pel Club Natació Cornellà a la piscina 
Municipal de Can Millars, i per l’adquisició de material informàtic pel 
control d’accés a la piscina Can Millars, per un import total de 
45.020,38 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de 
reconèixer crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu 
moment, per als quals no existeix dotació adequada o suficient al 
vigent Pressupost, de les Àrees de Presidència; Polítiques d’Espai 
Públic; Política Territorial i Seguretat; Polítiques de Ciutadania; 
Economia i Interior; Acció Comunitària i Esports, per un import total 
de 97.357,31 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2013. 
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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 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent 
de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i nous ingressos que es 
proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE 
TRESORERIA 
 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0006.920C2.2060000 LLOGUER EQUIPS 

TELEFONICS 67.680,00 11.304,70 0,00 78.984,70 
0006.920C2.2220000 CONSUM TELEFONS 322.317,00 42.313,22 0,00 364.630,22 
0112.155C0.2150000 REPARACIO MOBILIARI URBÀ 165.000,00 22.892,35 0,00 187.892,35 
0112.155C0.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 

EXTERIOR 150.000,00 364.287,93 0,00 514.287,93 
0112.155C0.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC 

I ALTRES SERVEIS 483.500,00 142.553,64 0,00 626.053,64 
0112.161A0.2279900 C.P.S./CLAVEGUERAM 600.000,00 130.957,69 0,00 730.957,69 
0112.162B0.2279900 C.P.S./RECOLLIDA 

ESCOMBRARIES 1.565.000,00 355.311,90 0,00 1.920.311,90 
0112.162B0.2279902 C.P.S./RECOLLIDA 

SELECTIVA 1.110.000,00 267.074,79 0,00 1.377.074,79 
0112.163A0.2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA 3.260.000,00 609.099,38 0,00 3.869.099,38 
0112.171D0.2279900 C.P.S./CONS. JARDINS I 

ZONES VERDES 1.812.000,00 226.006,05 0,00 2.038.006,05 
0112.171D0.2279901 C.P.S./MANT. 

INSTAL.LACIONS REG 98.329,00 1.288,00 0,00 99.617,00 
0112.933B0.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM 

EDIFICIS 680.000,00 1.237.517,69 0,00 1.917.517,69 
0112.933B0.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 

EDIFICIS 131.550,00 298.664,64 0,00 430.214,64 
0112.933B0.2279902 C.P.S./MANT. INSTAL. 

ELECTRIQUES, FONTANERIA 
I ALTRES SERV. 206.000,00 52.236,68 0,00 258.236,68 

0112.933B0.2279903 C.P.S./MANTENIMENT 
ASCENSORS 35.757,00 8.304,56 0,00 44.061,56 

0112.933B0.6230005 AIRE CONDICIONAT I 
CALEFACCIO 10.000,00 13.165,84 0,00 23.165,84 

0112.933B1.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 3.700.000,00 2.368.690,00 0,00 6.068.690,00 
0113.431B1.6320000 REFORMA MERCATS 0,00 7.202,00 0,00 7.202,00 
0113.924C0.6320000 REFORMA EDIFICIS 

MUNICIPALS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
0332.231P2.2270602 TREBALLS TECNICS ATENCIO 

DOMICILIARIA 1.179.350,00 345.390,65 0,00 1.524.740,65 
0551.150A1.2270600 ASSIST.TECNICA PER 

VALORACIO EXPROPIACIONS 0,00 1.331,00 0,00 1.331,00 
0551.151B0.6000000 ADQUISICIO TERRENYS 0,00 32.647,28 0,00 32.647,28 
0551.151B0.6090000 URBANITZACIO PLAÇA 

FONTSANTA 0,00 396.158,22 0,00 396.158,22 
0551.152C0.4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. 

PROPIETARIS 1,00 80.999,00 0,00 81.000,00 
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0551.459A0.7800000 TRANSF.CAP.J.C.PLANA 

GALET/CONV.MºFOMENT-
VIADUCTE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

0553.431B1.2120000 COMUNITAT USUARIS 
MERCAT CENTRE 8.200,00 4.500,00 0,00 12.700,00 

0554.132B0.2270100 C.P.S./SEGURETAT 298.600,00 33.600,00 0,00 332.200,00 
0661.335C0.6250000 MOBILIARI/SALA ACTES 

SANT ILDEFONS 0,00 130.002,24 0,00 130.002,24 
0663.325D0.2279900 PRESTACIO 

SERVEIS/ESC.EDUC.ESPECI
AL VIROLAI 121.106,00 12.000,00 0,00 133.106,00 

0774.151B0.4490000 EMPRESES 
MPALS./PROCORNELLA-
PLANEJ.URBANISTIC 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 

0774.152C0.8509000 AMPLIACIO DE CAPITAL DE 
PROCORNELLA 0,00 3.980.202,69 0,00 3.980.202,69 

0774.335A4.4490000 EMPRESES 
MPALS./PROCORNELLA-
AUDITORI 103.000,00 200.000,00 0,00 303.000,00 

0774.431A3.4490000 EMPRESES 
MPALS./PROCORNELLA-FIRA 187.900,00 190.000,00 0,00 377.900,00 

0775.942A0.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.137.935,00 462.914,04 0,00 1.600.849,04 
0776.945B0.4670000 CONSORCI PROMOCIO I 

DINAMITZACIO COMERÇ 368.600,00 50.000,00 0,00 418.600,00 
0780.241D2.1310000 LAB.EVENTUAL/PLA XOC 

CONTRA L'ATUR 0,00 116.956,41 0,00 116.956,41 
0780.241D2.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA 

XOC CONTRA L'ATUR 0,00 43.415,31 0,00 43.415,31 
0780.241X0.1310000 LAB.EVENTUAL/PLA 

METROPOLITA SUPORT 
POL.SOCIALS 78.889,30 135.963,83 0,00 214.853,13 

0780.241X0.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA 
METROPOLITA SUPORT 
POL.SOC. 30.565,70 52.679,29 0,00 83.244,99 

 
 
 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0781.933J0.2020000 ARRENDAMENT SERVEIS 

ALTRES ADM./PATRIMONI 151,00 152,55 0,00 303,55 
0781.933J0.2120001 CONSERVACIO IMMOBLES 

ALTRES ADM./PATRIMONI 1.999,00 7.113,92 0,00 9.112,92 
0781.933J0.2270601 C.P.S./ASSIST.TECNICA 

PROGRAMA G.P.A./ 
PATRIMONI 11.878,00 968,00 0,00 12.846,00 

0881.339I0.4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS 
TEMPS LLIURE 196.000,00 48.950,50 0,00 244.950,50 

0882.331A0.4900001 PROJECTES COOPERACIO 37.550,00 9.990,00 0,00 47.540,00 
1001.342B0.2279900 C.P.S./GESTIO PISCINES 331.000,00 44.945,38 0,00 375.945,38 
 
 TOTAL DESPESES 13.509.751,37 0,00 
 
 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA 

DESPESES GENERALS 14.331,53 13.021.108,25 0,0013.035.439,78 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA 

DESP. FINANÇ. AFECTAT 0,00 488.643,12 0,00 488.643,12 
 
 TOTAL INGRESSOS 13.509.751,37 0,00 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
1001.340A0.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ 

ESPORTS 3.500,00 0,00 75,00 3.425,00 
1001.340A0.2200201 MAT. INFORMATIC NO 

NVENT./ESPORTS 0,00 75,00 0,00 75,00 
 
 TOTAL DESPESES 75,00 75,00 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A NOUS INGRESSOS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0551.151B0.6090000 URBANITZACIO PLAÇA 

FONTSANTA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 
 
 TOTAL DESPESES 350.000,00 0,00 
 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.75061 ALTRES TRANSF. CAP. 

CONVENI GENERALITAT/ 
PROJ. INTEGRAL FONTSANTA 874.980,00 350.000,00 0,00 1.224.980,00 

 
 TOTAL INGRESSOS 350.000,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA 
(RECONEIXEMENT DE CREDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.330A1.2260204 PUBLICITAT/CULTURA (CR) 0,00 302,50 0,00 302,50 
0003.333A0.2260204 PUBLICACIONS I 

PUBLIC./PATRIMONI 
CULTURAL (CR) 0,00 733,84 0,00 733,84 

0003.338D0.2260204 PUBLICITAT/PALLASSOS (CR) 0,00 726,00 0,00 726,00 
0003.339A0.2260204 PUBLICITAT/JOVENTUT I 

SOLIDARITAT (CR) 0,00 359,58 0,00 359,58 
0003.924A0.2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 

(CR) 0,00 568,94 0,00 568,94 
0007.920G0.2269901 DESPESES DIVERSES/OF. 

ATENCIO AL CIUTADÀ (CR) 0,00 22,00 0,00 22,00 
0112.155C0.2150001 REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ 

(CR) 0,00 1.690,18 0,00 1.690,18 
0112.159K0.2200002 MAT.OFICINA NO 

INVENT./MANTENIMENT (CR) 0,00 93,08 0,00 93,08 
0112.159K0.2229901 SERVEI 

MISSATGERIA/MANTENIMEN
T (CR) 0,00 116,49 0,00 116,49 
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0112.159K0.2269901 DESPESES 

DIVERSES/MANTENIMENT 
(CR) 0,00 88,00 0,00 88,00 

0112.162B0.2269901 ELIMINACIÓ RESIDUS VÍA 
PÚBLICA (CR) 0,00 253,28 0,00 253,28 

0112.321B0.2120002 CONSERVACIO I REPARACIO 
ESCOLES (CR) 0,00 2.358,92 0,00 2.358,92 

0112.342C0.2130005 CONSERV. I REPARACIO 
INSTAL. ESPORTIVES (CR) 0,00 701,80 0,00 701,80 

0112.933B0.2120002 CONSERVACIO I REPARACIO 
EDIFICIS (CR) 0,00 56,14 0,00 56,14 

0112.933B0.2130004 REPARACIÓ ALARMES I 
EXTINTORS (CR) 0,00 3.257,00 0,00 3.257,00 

0112.933B0.2250101 TRIBUTS GENERALITAT (CR) 0,00 90,80 0,00 90,80 
0112.933B0.2279905 C.P.S./MANTENIMENT 

ASCENSORS (CR) 0,00 1.597,20 0,00 1.597,20 
0112.933B1.2211002 PRODUCTES NETEJA (CR) 0,00 26,64 0,00 26,64 
0113.321B1.6320008 ESCOLES PUBLIQUES (CR) 0,00 2.642,55 0,00 2.642,55 
0113.342C0.6320008 MILLORES INSTAL.LACIONS 

ESPORTIVES (CR) 0,00 3.439,31 0,00 3.439,31 
0114.172A0.2200002 MAT.OFICINA NO 

INVENT./MEDI AMBIENT (CR) 0,00 61,56 0,00 61,56 
0551.150A0.2229901 SERVEI 

MISSATGERIA/ACCIÓ 
TERRITORIAL (CR) 0,00 1.290,31 0,00 1.290,31 

0551.150A0.2269901 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ 
TERRITORIAL (CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 

0554.130A0.2140001 REPARACIO 
VEHICLES/GUARDIA 
URBANA (CR) 0,00 2.344,97 0,00 2.344,97 

0554.130A0.2200002 MATERIAL OFICINA NO 
INVENT./GUARDIA URBANA 
(CR) 0,00 696,99 0,00 696,99 

0554.130A0.2200202 MAT.INFORMATIC NO 
INV./GUARDIA URBANA (CR) 0,00 39,75 0,00 39,75 

0554.130A0.2260204 ATENCIONS 
PROTOCOL.LARIES (CR) 0,00 3.493,50 0,00 3.493,50 

0661.334B0.2260906 MUSICA (CR) 0,00 1.757,79 0,00 1.757,79 
0661.334F0.2260906 EXPOSICIONS (CR) 0,00 130,35 0,00 130,35 
0661.335C0.2020001 LLOGUER SALES DE TEATRE 

(CR) 0,00 2.073,59 0,00 2.073,59 
0661.338D0.2030002 LLOGUER MATERIAL 

CULTURA (CR) 0,00 3.833,51 0,00 3.833,51 
0661.338D0.2260908 CORPUS (CR) 0,00 14.063,85 0,00 14.063,85 
0661.338D0.2260909 REIS (CR) 0,00 637,49 0,00 637,49 
0661.338D0.2260910 FESTIVAL DE PALLASSOS 

(CR) 0,00 2.628,01 0,00 2.628,01 
0661.338D0.2269902 ACTIVITATS CULTURA (CR) 0,00 3.092,77 0,00 3.092,77 
0662.332I0.2200005 MATERIAL NO 

INV./BIBLIOTECA CENTRAL 
(CR) 0,00 159,18 0,00 159,18 

0662.332I0.2200006 MATERIAL NO 
INV./BIBLIOTECA SANT 
ILDEFONS (CR) 0,00 45,23 0,00 45,23 

 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0662.332I0.2269904 ACTIVITATS BIBILIOTECA 

CENTRAL (CR) 0,00 1.161,70 0,00 1.161,70 
0662.332I0.6290004 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. 

LLIBRES (FONS DOC) (CR) 0,00 1.345,63 0,00 1.345,63 
0662.333A0.2270604 ESTUDIS I TREBALLS 

TECNICS/MUSEU CAN 
MERCADER (CR) 0,00 3.587,48 0,00 3.587,48 

0662.333G0.2200004 MATERIAL NO 
INVENT./CASTELL (CR) 0,00 220,38 0,00 220,38 

0663.320A0.2269903 DESPESES 
DIVERSES/EDUCACIO (CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 

0663.321C0.2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES 
BRESSOL (CR) 0,00 2.322,29 0,00 2.322,29 

0663.326J0.2269903 DESPESES 
DIVERSES/ESCOLA DE 
MÚSICA (CR) 0,00 31,90 0,00 31,90 
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0770.931A0.2269901 DESPESES 

DIVERSES/INTERVENCIO 
(CR) 0,00 48,40 0,00 48,40 

0777.932A1.2269901 DESPESES 
DIVERSES/GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA (CR) 0,00 42,89 0,00 42,89 

0778.132B0.2210402 VESTUARI/GUARDIA 
URBANA (CR) 0,00 28.967,40 0,00 28.967,40 

0780.920A1.2269901 DESPESES DIVERSES/ 
RR.HH. (CR) 0,00 42,90 0,00 42,90 

0781.920D0.2200002 MAT.OFICINA NO 
INVENT./SECRETARIA (CR) 0,00 248,16 0,00 248,16 

0781.920K0.2260402 DESPESES 
JURIDIQUES/ASSESSORIA 
JURIDICA (CR) 0,00 150,00 0,00 150,00 

0781.933J0.2120002 CONSERVACIO IMMOBLES 
IMPREVISTOS (CR) 0,00 357,00 0,00 357,00 

0881.339A0.2130003 MANT. 
FOTOCOPIADORA/JOVENTU
T (CR) 0,00 20,96 0,00 20,96 

0881.339A0.2269903 ALTRES 
DESPESES/JOVENTUT (CR) 0,00 240,90 0,00 240,90 

0881.339K0.2260903 CIRCUIT MUSICAL (CR) 0,00 59,94 0,00 59,94 
0882.331A0.2269904 DESPESES DIVERSES/CCOP. 

I SOLIDARITAT (CR) 0,00 128,40 0,00 128,40 
0883.924C0.2130003 MANT. 

FOTOCOPIADORES/CENTRE
S CIVICS (CR) 0,00 74,66 0,00 74,66 

0883.924C0.2211201 SUBM. MATERIAL 
ELECTRIC/ACCIO 
COMUNITARIA (CR) 0,00 1.686,74 0,00 1.686,74 

1001.340A0.2269901 DESPESES 
DIVERSES/ESPORTS (CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 

1001.341G0.2260905 ACTIVITATS/ ESPORTS (CR) 0,00 1.063,98 0,00 1.063,98 
 
 TOTAL DESPESES 97.357,31 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA 

DESPESES GENERALS 13.224.082,90 97.357,31 0,0013.321.440,21 
 
 TOTAL INGRESSOS 97.357,31 0,00 
 
 
 
 
 

Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal 349.014,84 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 6.678.509,54 75,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 1.412.853,54 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals 1.236.603,07 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital 300.000,00 0,00 
Cap. VIII.- Actius financers 3.980.202,69 0,00 
 ---------------------- ---------- 
 TOTAL................................. 13.957.183,68 75,00 
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Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VII.- Transferències de capital 350.000,00 0,00 
Cap. VIII.- Actius Financers 13.607.108,68 0,00 
 ---------------------- ---------- 
 TOTAL................................. 13.957.108,68 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És una modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per un valor de 
13.509.551,37 euros. Ho varem explicar una per una a la Comissió 
Informativa, però en tot cas, les més importants tenen a veure amb la 
revisió de preus dels contractes de recollida d’escombraries, 
clavegueram, enllumenat públic, recollida selectiva, neteja viària, 
conservació de jardins, zones verdes, material d’instal·lacions i també el 
tema de subministraments. També vam estar explicant el per què es 
donava això, en tot el tema de subministraments d’aigua i llum 
d’edificis. Són aproximadament dos milions d’euros. 
 
El tema de l’aportació a l’Autoritat Metropolitana del Transport, -com 
sabeu- sempre és una quantitat, un percentatge sobre el que rebem, i 
aquest any ha canviat, doncs hem de posar més diners. Un altre tema 
important és la quantitat de diners que es posaran per l’ampliació de 
capital a PROCORNELLÀ i per l’augment del Contracte Programa, que 
també es va explicar a la Comissió Informativa i hi ha hagut alguna 
reunió també per parlar de tot això. També les aportacions que s’han de 
fer pel tema del segon Pla de Xoc, per poder contractar 300 persones 
durant dos anys, segons els Plans d’Ocupació que farà l’Ajuntament els 
anys 2013 i 2014. 
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Les més importants són aquestes de fet, desprès hi ha altres que són 
factures que hem de pagar perquè han vingut més tard, temes de 
subvencions que s’han justificat més tard i per tant les hem de pagar 
ara. Com dic, vam estar parlant, una per una, a la Comissió Informativa 
i explicant-les totes.  
 
Desprès hi ha modificacions per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, altes i baixes, que són 75 euros, no és 
significatiu. Una per crèdit extraordinari amb càrrec a nous ingressos 
per 50.000 euros que és el tema de la urbanització de la Plaça 
Fontsanta, són diners del Pla Integral de Fontsanta que venen de la 
Generalitat i que, per tant, han de passar per l’Ajuntament per desprès 
anar a l’empresa i hem de fer aquesta partida. I per últim, les 
modificacions amb càrrec a romanent de tresoreria, que són el 
reconeixement de crèdits d’exercicis tancats, aquelles factures que han 
vingut en el mes de gener i que corresponen als mesos de novembre i 
desembre, ja que els proveïdors les han enviat ara. Per tant les hem de 
pagar cada any el mes de gener, i les hem de posar en el pressupost de 
2013 encara que correspondria al 2012, i és una quantitat de 97.000 
euros. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
La modificació de crèdit que porten al Ple és una de les modificacions 
més grans que hi ha hagut fins ara. És una modificació de crèdit que 
modifica el 20% del pressupost que varem aprovar la tardor passada, 
per tant, no es tracta d’una modificació de crèdit puntual, sinó que crec 
que té la seva importància. 
 
El titular d’aquesta modificació de crèdit, donant-li la importància que és 
la que ha de tenir per part d’aquest Grup Municipal, és el que avui 
s’està veient, és el segon rescat de l’empresa municipal. Avui s’està 
rescatant per segona vegada l’empresa municipal. És una ampliació de 
capital de la qual no se’ns havia dit res sobre que es tingués pensat de 
fer-la. Recordem que fa uns mesos ja n’hi va haver una on vam passar 
de 700 mil euros a 5 milions llargs pel capital de la Societat, mentre que 
ara tornem a veure una nova ampliació de capital per arribar quasi bé 
als 10 milions d’euros. 
 
Què ens preocupa la situació de l’empresa municipal?, no és una 
novetat d’ara sinó que ja ve de bastant lluny, però el que sobretot ens 
ha preocupat és que no tinguem aquesta visió a llarg termini de què és 
el que està passant. La informació que se’ns faciliti, que vagi a 
batzegades?, segurament a finals de l’any passat ja sabien vostès que 
PROCORNELLÀ necessitaria una altra ampliació de capital, per tant, 
potser hauria estat bé dotar ja pressupostàriament aquesta ampliació 
de capital, pensant que ja saben que l’empresa municipal 
malauradament no podria fer front al termini de pagament de tots el 
proveïdors i els deutes que tenia. 
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Ens preocupa perquè és una ampliació de capital del 1.250%, això no és 
el que estem acostumats a veure al món real. 
 
Quins són els motius?. Això ho tenim tots molt clar, la constant 
depreciació que estan patint els nostres terrenys de l’empresa 
municipal, estan passant factura a la seva empresa, més el dèficit dels 
seus equipaments. 
 
Aquesta ampliació de capital són els nostres diners i hem de tenir molt 
clar on van els nostres impostos. El concepte d’impost, on vas?, la 
resposta és 100 euros que estem posant cadascun dels ciutadans a 
l’empresa municipal. I a nosaltres i a l’oposició ens agradaria saber on 
van a parar, perquè està molt bé i sabem que per a mantenir l’espai 
públic de la ciutat, per mantenir-la en funcionament, però crec que en 
aquest cas, quasi bé quatre milions d’euros, les explicacions han de ser 
molt més profundes. 
 
A mi m’agrada molt quan a l’hora que vostès fan la modificació de 
crèdit, per justificar això, doten de nou finançament amb caràcter de 
permanència al capital circulant de la societat. Una de les coses que 
s’explica a Economia, en primer de carrera, és que el capital mai ha de 
servir per  finançar el capital circulant, ha de servir per finançar l’actiu 
fix. En aquest cas, no és dóna això, per tant, ja vostès diuen que la 
intenció és finançar el capital circulant. 
 
M’agradaria que entre tots plegats busquéssim quina és la fórmula i 
replantejar-nos fins on hem d’arribar, perquè el que no ens agradaria és 
que constants ampliacions de capital ens fessin pensar que estem 
davant de la crònica d’una mort anunciada, perquè això no ens ho 
podem permetre com a ciutat i hem de ser prou valents per tenir clar què 
és el que fem de tot plegat. 
 
Tenim més preguntes també respecte a la modificació de crèdit, és a dir, 
hi ha una modificació del Contracte Programa i nosaltres estem 
preocupats per saber on van a parar els diners. El nostre Grup ja vam 
expressar en el passat Consell d’Administració, pel que fa als comptes 
de l’any 2012, on respecte a l’any passat ara els Administradors hem 
perdut informació sobre on van a parar aquests diners, és a dir, hem 
perdut aquesta visió de què està passant amb els equipaments de la 
ciutat. Molts ja ho sabem, però crec que la imatge fidedigna ens la 
mereixem tots plegats. 
 
Modificacions de crèdit també de coses que es podien preveure, hi ha 
altres partides que es podien preveure i explicacions que no queden del 
tot clares. Exemple: la transferència que es fa al Consorci de Comerç de 
Cornellà, diuen que és per la manca de pressupost per cobrir la seva 
activitat. Vam demanar què passa. Què costa dir quina és la 
problemàtica que hi ha i per a què es volen aquests diners?. S’explica i 
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ja està, perquè dir que s’ha retirat la Generalitat no serveix de res, 
perquè ja fa un any i mig, no entrem en aquests temes. 
 
Per tant, i per finalitzar, si us plau, és una modificació del 20% del 
pressupost, de 13 milions llargs d’euros, cal una miqueta més 
d’explicació, com sempre. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En primer lloc agrair l’exercici d’explicació intensa que des de l’Equip de 
Govern s’ha tingut amb aquesta modificació de crèdit. Crec que el volum 
de la modificació ho mereix i per tant vam poder parlar amb detall a la 
Comissió Informativa corresponent, i el propi Alcalde amb els Portaveus 
hem pogut parlar del tema. 
 
Creiem com a Grup Municipal que evidentment l’empresa municipal al 
final acaba jugant un paper central en l’activitat de la nostra ciutat, i 
per tant, no estem parlant d’una empresa petita, com passa en altres 
Ajuntaments, que pots més o menys decidir si es liquida o no es liquida. 
Sí té un paper, en aquests moments, per sort o desgràcia, la història és 
la història, per tant en aquest moments l’empresa municipal juga un 
paper central en molta de l’activitat de la nostra ciutat, tant pel que 
significa de gestió d’instal·lacions, pel propi fet de gestionar part dels 
plans d’ocupació, una cosa més actual, com pel fet de tenir propietat o 
ser la dipositària de propietats estratègiques i centrals de la nostra 
ciutat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres considerem que aquest paper 
central de l’empresa, poc a poc, a ser possible durant aquest any, ha 
d’incorporar-se més en la dinàmica general de l’Ajuntament. 
 
En parlem poc en aquest Ple i en parlem poc en general en el seguiment 
de la gestió municipal del paper que juga l’empresa, i creiem que no és 
baladí, i que per tant hauria d’integrar-se una mica més en la gestió i en 
la dinàmica de l’Ajuntament el que significa el paper que juga. 
 
Nosaltres entenem que en aquests moments -com també s’ha dit per 
part de la persona que m’ha precedit- hauríem de tenir un cert pla, a 
curt i a llarg, però sobre tot a curt, de què podem fer -al menys durant el 
que ens queda de mandat- amb l’empresa. 
 
Jo proposaria -ja li vaig dir a l’Alcalde i ho torno a dir al Ple- que en la 
majoria dels casos arribéssim a un cert acord els quatre Grups de com 
es fa un cert sosteniment de l’empresa a partir de l’acord de tots i totes, 
de què pot fer, el que és important que continuï fent, potser del que ha 
de deixar de fer i de com aconseguim que l’empresa municipal continuï 
fent una certa activitat sostinguda en el temps que eviti el que seria un 
desastre per la ciutat, evitant altres solucions més dràstiques ja que no 
estem en situació, sobretot perquè –insisteixo- entre altres coses, és una 
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empresa amb unes propietats importants, que són propietats públiques i 
no podem ni malvendre-les ni esperar que ningú vingui a resoldre’ns els 
problemes. 
 
Per tant, la nostra proposta seria intentar continuar el camí de diàleg 
que s’ha obert aquesta setmana en relació amb l’empresa, intentar 
arribar a ajustar un cert pla de treball en concret on puguem, tots i totes 
-al menys els Portaveus- saber quines persones són responsables de 
cada cosa, quines solucions podem anar buscant a curt, a mig i a llarg 
termini. Em sembla que és central perquè en definitiva és una peça clau. 
 
En aquest sentit crec que és avui responsabilitat de l’Equip de Govern, 
hem de decidir els passos que s’han de fer, la decisió de l’Equip de 
Govern és fer una ampliació de capital, fer un Contracte Programa, 
entenc que és lícit i raonable que ho feu i, per tant, és la decisió vostra 
de fer-ho, però nosaltres avui no ens podem sentir responsables 
d’aquest plantejament, en el sentit estricte i global del terme. Entenem 
la preocupació, entenem que correspon fer-ho, creiem que aquesta 
modificació de crèdit té moltes coses amb les quals estem d’acord, com 
els Plans d’Ocupació, evidentment pagar als proveïdors el que els 
correspon, però no farem un vot positiu, sinó que farem un vot 
d’abstenció. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
En quant a la modificació de crèdit, no ens sorprèn. A l’octubre vàrem 
debatre el pressupost, i nosaltres ja vam dir que per a què debatíem 
aquest pressupost, per a què l’hem de votar, si l’any passat va haver-hi 
prop de quaranta modificacions i aquest any la primera ja és de quinze 
milions d’euros, no té sentit. És una forma d’actuar política entenem que 
poc transparent i criticable. 
 
No obstant, no diem que no sigui correcta o sigui il·legal, sinó que és la 
vostra, és la que és, no podem fer res, ja que els debats polítics en 
aquest Ple són estèrils. 
 
En quant a la visió que tenim del tema de PROCORNELLÀ, si reviseu 
actes, aquest Grup ja va dir a l’octubre que no li sorprendria que l’any 
següent hi hagués una altra modificació de cinc milions d’euros, que no 
ens sorprendria, una cosa que a l’octubre suposem que es podia 
preveure. 
 
Ens trobem en una situació que, a més, és sorprenent perquè heu 
aconseguit que el company d’Iniciativa per Catalunya per fi sol·liciti que 
es parli de PROCORNELLÀ al Ple, ja no és aquell que no coneixem, no, 
és la primera vegada desprès d’uns quants anys de pressupost. També 
agraeixo a en Jordi, que desprès de la seva escassa intervenció en els 
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pressupostos d’octubre que afectaven a PROCORNELLÀ, avui sí que 
sol·liciti informació. Per fi ens trobem que l’oposició si que demana, per 
la ciutadania, no per nosaltres, que se’ns expliqui com està 
PROCORNELLÀ amb els seus pressupostos. 
 
Crec que he vist per sobre els balanços d’aquests anys i que tenen unes 
pèrdues de prop d’onze milions d’euros en l’exercici, no parlarem del 
balanç en la situació actual. Em preocupa, primer, que no ens feu 
corresponsables però ni tan sols ens expliqueu. Jo entenc que hi ha 
dues filosofies a entendre, la política la mesura la societat, i entenc que 
aquest Ajuntament, que és el que governa, vulgui protegir aquesta 
empresa i la filosofia de com ha de protegir-la, però entenc que estem 
per, entre tots, intentar protegir-la si és aquest l’ànim o, en el seu cas, 
dir: “anem a veure quin camí seguim”. 
 
Una ampliació de capital no solament suposa un préstec o una 
modificació de crèdit que l’Ajuntament els cedeix, suposa una 
responsabilitat per a aquesta empresa per al dia de demà. En aquests 
moments, aquesta empresa té un capital social de 10 milions d’euros 
pel qual, jurídicament, sempre respondrà. I jo entenc que aquesta 
modificació de crèdit deu ser perquè, per demanar crèdits, -perquè no 
s’ha explicat- o que els crèdits que tenim ens deixin carències o no sé 
per a què, suposo que necessitem un balanç amb aquest capital social, 
de forma que els bancs ens demanen aquest balanç.  
 
No ho entenc, si l’empresa necessita líquid, per què ho fem mitjançant 
ampliació de capital?. Necessitem demostrar a algú que aquesta 
empresa solament actua a Cornellà? No necessitem demostrar que 
l’empresa està bé o està malament, a men de les legalitats oportunes, 
amb la qual cosa, tenir balanços o tenir un capital social de milers 
d’euros, és innecessari.  Si necessitem cinc milions d’euros, via préstec, 
via traspàs, simplement d’aquesta forma ens estem hipotecant el futur, i 
el pitjor de tot és que no ens diuen res. 
 
Pla de viabilitat de l’empresa, en tenim, no en tenim?. Què pensem fer 
amb l’empresa?. A l’empresa anem a fer una piscina?, doncs el que fem 
és donar-li a l’empresa treball. Si l’empresa privada pogués funcionar 
així, és a dir, amb un “papà” que li digués, “no et preocupis fill, tu fes el 
que vulguis que jo et venc treball”, casi tot funcionaria. Estem, primer, 
limitant el treball a l’empresa privada, que és el que fem, i ho entenc, és 
la seva filosofia. En segon lloc, el que estem fent, a una cosa que no 
funciona anar-ho nodrint, el pacient no sabem si es recuperarà, però 
nosaltres li anem posant tiretes, però aquestes s’han de pagar.  
 
Aquesta és la situació, no puc dir més de PROCORNELLÀ perquè, ho diu 
Arnau també, que s’ha explicat molt durant aquest temps. Jo tinc 
confiança amb el meu Portaveu i del que m’ha explicat, d’aquestes 
conversacions, vist el balanç aquest de més de 70 pàgines, poc s’ha 
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explicat de per a què es necessiten aquests diners, i perquè es fa 
mitjançant via ampliació de capital. 
 
És que clar no és la forma jurídica més adequada. Fet està i, a més, no 
es compta amb ningú. 
 
Fa dos mesos aquest Grup va sol·licitar en una pregunta que, d’alguna 
forma plana i d’informació a la ciutadania, se’ns digués quants pisos o 
quantes finques tenia PROCORNELLÀ en l’actualitat, quina hipoteca 
carregava i, en el seu cas, les que estaven arrendades, quin preu 
s’obtenia per elles. Se’ns va comunicar que això estava en el balanç, i 
no ho veiem, el que està, a grans trets, però no sabem quants pisos, el 
valor d’aquell solar i aquesta informació seria necessària, a l’igual que 
ho és quan publica el pressupost que modifiquem, i -torno a dir- tot això 
es necessita per informar a la ciutadania. 
 
Jo no estic dient, ni ho pretenc, que vostès ho estan fent malament, no. 
Vostès estan fent el que creuen correcte, però potser no ho és i per a 
això estem tots, i evidentment, si l’empresa municipal és de tots els 
ciutadans, els accionistes són els ciutadans de Cornellà, i a ells no se’ls 
explica res. Dit això, està clar que votarem en contra. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Molt breu perquè, a fi de comptes, és un punt de modificació de crèdit, 
no estem parlant de l’empresa exclusivament i de l’ampliació de capital. 
Suposo que de la resta esteu d’acord, ara, com s’ha de votar 
conjuntament, cadascun, òbviament, vota el que vol. 
 
En tot cas, sobre el tema de la modificació de crèdit i el que vostè ha 
comentat, senyor Rosell, en relació a aquest percentatge del pressupost, 
imagino que la tècnica pressupostària que se suposa que és igual en 
cada lloc, en funció d’on estem és diferent. Jo puc pactar 104 milions de 
modificació de crèdit a l’Ajuntament de Barcelona, entre Convergència i 
Unió i el Partit Popular, i no passa res, no sé quin percentatge serà, 
perquè són 104 milions d’euros per fer inversions, i tothom està d’acord, 
i al Ple s’ha d’estar d’acord a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En el Ple de Sant Cugat, en el de Vilanova, en el de Castelldefels, en 
podríem parlar també. Ajuntaments que són governats pels partits que 
vostès representen, i aquesta tècnica pressupostària que és vàlida a 
altres llocs, aquí sembla ser que no ho és. Doncs cadascun pensa el que 
pensa, nosaltres pensem que ho podem fer, igual que ho pensen els 
responsables de Vilanova, Castelldefels i Barcelona, i per això ho fem, 
modificació de crèdit. 
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En el tema de l’ampliació de capital, li agraeixo, senyor Rosell, que ens 
aporti aquesta frase del llibre del Tarragó, de L’economia de l’Empresa, 
de primer de carrera, però allò és un llibre i això és el que s’explica a la 
Facultat, a la vida real és una altra cosa. Això de que les ampliacions de 
capital no s’han de fer per finançar el capital circulant, està molt bé als 
llibres, per passar exàmens, per donar a classe, però desprès, a la vida 
real, quan un arriba i veu realment el que passa, doncs s’han de 
prendre decisions, i aquestes, potser a vegades, no són les que estan 
escrites en els llibres, i això és així. Però gràcies per recordar-me això, 
perquè fa molt de temps que ho vaig estudiar i no ho recordava, però sí, 
és el llibre d’Economia de l’Empresa del professor Tarragó Sabaté. 
 
L’ampliació de capital s’ha explicat, vostès diuen que no tenen 
informació, hi ha hagut una reunió amb cada Portaveu i s’ha explicat, es 
va explicar a la Comissió Informativa que vam estar molt de temps 
parlant de tot això, i sap, senyor Casado?, li vaig dir que el seu Portaveu 
ha tingut una reunió amb l’Alcalde i President d’aquesta ciutat i han 
parlat de tot això, sí perfecte, de tota manera parlem. 
 
Nosaltres hem de vetllar perquè l’empresa funcioni, podríem fer com fa 
la Generalitat i tancar empreses, deixar famílies al carrer, tancar 
empreses i la gent que està treballant al carrer amb la seva 
indemnització i ja està. Nosaltres no estem actuant així, el que estem és 
intentant que l’empresa, que la salvarem- ja ho poden tenir ben segur- i 
intentant que la gent continuï treballant i continuï portant un sou a casa, 
perquè desprès estem tots molt amb que si el tema social, que si la gent, 
i no sabem que les decisions que prenem aquí, decisions econòmiques, 
desprès redunden en les famílies. 
 
També podríem fer el que fa la Generalitat o altres Ajuntaments, que es 
tancar l’empresa i 90 famílies anirien al carrer. No és aquest el cas -i ja 
dic- informació han tingut, més que de sobra, però potser no suficient. 
 
Per acabar, fa una mica de gràcia, i ho dic de manera constructiva pel 
tema del Consorci de Comerç. Vostès poden parlar d’herència rebuda, i 
jo no puc dir que resulta que haig de posar 50.000 euros per fer les 
mateixes activitats que ha fet el Consorci de Comerç durant els últims 
10 anys, perquè la Generalitat l’any passat va decidir no estar, i per 
tant, la seva aportació que eren 60.000 euros, no els va posar l’any 
passat i tampoc aquest any. L’any posat els vam posar, ho vaig explicar 
a la Comissió Informativa. Nosaltres com Ajuntament, la ciutat, va posar 
aquests 60.000 euros en el Ple de setembre -no ho recordo bé- i ara 
tornem a posar 50.000, per fer exactament el mateix que fa cada any. 
També podríem deixar de fer coses amb el tema del comerç, però no les 
deixarem de fer, i per això necessitem els diners. 
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I per acabar, hauríem d’estar una mica satisfets de que puguem 
afrontar tot allò que les altres Administracions estan deixant de pagar i 
per tot el que s’ha fet els últims anys, tenim aquests raconets, aquests 
fons de maniobra i podem afrontar tot això, i no es veu la Ciutat 
afectada per decisions que no afecten a Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament, sinó que afecten a altres persones que potser no s’estimen 
Cornellà, com l’estimem els vint-i-cinc que estem aquí. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
Des del punt de vista constructiu, que el Tinent d’Alcalde vingui al Ple i 
expliqui la modificació de crèdit dient que l’ha explicat al Portaveu i que 
me l’ha explicat a mi, no té massa sentit. Torno a dir el mateix, per què 
es transfereix a PROCORNELLA, quatre milions d’euros i per què es fa 
mitjançant ampliació de capital? Seguim sense resposta. 
 
Aquesta és la idea bàsica, no es tracta de fer-ho millor o pitjor, no estem 
parlant d’això, estem parlant d’informació, de dir que es posaran cinc 
milions d’euros a PROCORNELLÀ, que és la nostra empresa i ho anem a 
fer per aquesta circumstància. No és qüestió de que jo no ho pugui saber 
o m’ho hagin explicat. És que ho sàpiga la ciutadania ja que estem al 
Ple.  
 
En quant a les modificacions de crèdit d’altres Ajuntaments -como bé ha 
dit- nosaltres som de Cornellà, som d’aquesta ciutat, i a mi com ho facin 
altres ciutats, m’importa poc. El que demano és que es faci bé aquí. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A mi també m’importa molt poc el que passa en altres Ajuntaments, en 
canvi, el que sí m’importa és què passa i fan altres Administracions, i 
d’això parlaré. Ho dic per evitar donar lliçons, perquè ho he dit moltes 
vegades, jo, quan han governat els meus, no he tingut cap problema en 
criticar-los, en enfrontar-m’hi, i hem aconseguit coses en aquesta ciutat 
independentment de les seves opinions. Això espero que passi perquè 
sinó hi ha coses que potser no entenem. 
 
La primera. Comprenc perfectament la reflexió sobre l’empresa 
municipal, ho he manifestat a cada Portaveu amb el que m’he reunit 
aquests dies, i ho explico explícitament aquí al Ple perquè quedi recollit a 
l’Acta del plenari. Estem preocupats, ho he dit varies vegades, però cal 
recordar que el pressupost és un pressupost consolidat, que cadascuna 
de les coses que passen dins de l’esfera municipal no són móns 
independents, són móns interdependents, i per tant, el que fem és 
defensar la ciutat. Ho he explicat, ho vaig explicar l’altre dia al Consell 
d’Administració, ho he explicat també de forma bilateral a cadascun 
dels Portaveus municipals. 



 20

 
El que estem fent en aquest moment, en aquest món real que tu 
parlaves, per aquest món real, no sé si és el llibre d’en Tarragó o quin 
llibre. Si en parles amb el Conseller Mas-Colell, t’explicarà que no és el 
mateix donar classes a la universitat que fer ara de Conseller 
d’Economia, segur que t’explicarà que hi ha coses que a la vida real, 
aquesta de la que parlem, tal i com estan les coses, són molt 
complicades. 
 
Tan complicades que si ens paguessin i féssim més treball alguns, per 
defensar la ciutat probablement aquesta operació no l’hauríem de fer, 
probablement, perquè part dels diners que tenim com a deute de la 
Generalitat, afecten a l’economia de l’empresa que l’Ajuntament ha 
anticipat, i per tant, si aquests diners estiguessin aquí, probablement 
les coses es podrien afrontar d’una altra forma. Ho dic pel to crític, to 
crític pel que algú ha d’assumir també les seves responsabilitats. Jo 
t’emplaço a que facis aquesta feina, que parlis amb el Govern de la 
Generalitat i els hi diguis a veure si pagan a l’Ajuntament. 
 
Aquesta és la notícia, no és rescatar, perdona, nosaltres estem 
rescatant a la Generalitat i el que no fem és el que fan altres 
Ajuntaments, que posen en les partides que aquest diner que deu la 
Generalitat són de dubtós cobrament. Per tant, poques lliçons, crítiques 
les que vulgueu, i les accepto, perquè és evident, és la nostra 
responsabilitat. 
 
Sobre el tema de la gestió, aquesta no és fruit d’una mala gestió. Per 
què no hi havia una previsió en el pressupost?. Per què hi ha hagut una 
fallida en tots els Plecs de Condicions que hem posat en marxa per 
intentar que algú compri alguna cosa. Això és el que ha passat i això si 
que ho sabem, perquè això és públic, per això no es va fer la previsió, 
perquè pensàvem que podríem vendre i hi ha hagut unes fallides que 
han produït que l’empresa, evidentment, s’ha de mantenir i jo crec que 
això és el que toca. 
 
Nosaltres destinem diners a Plans d’Ocupació, però escolti! faci feina! 
Que torni l’Estat i la Generalitat a donar diners a l’Ajuntament, i 
nosaltres no tinguem que destinar els diners a això i podrem fer una 
altra cosa. Ho faran? Presentaran vostès una esmena en el Congrés 
dels Diputats demanant això?. Lluitaran per a que vinguin aquí recursos 
per part de les Administracions estatals i autonòmiques?. O, 
presentaran ara les esmenes, si hi ha pressupost de la Generalitat?. 
 
La majoria de coses que aquí s’estan plantejant és que estem 
substituint a altres Administracions, i això no vol dir que vulgui amagar 
el debat sobre l’empresa, que ho farem, perquè és un compromís que, a 
més a més, he agafat amb cadascun dels Portaveus amb els que he 
estat parlant. Són dos coses diferents, no vull enredar. 
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L’Empresa té un problema, és evident, l’actual circumstància econòmica 
no és un problema de gestió. Com moltes empreses municipals, tinc la 
radiografia de totes les empreses que estan dins de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, perquè hem parlat amb totes, estigui governada per qui 
estigui, és igual, totes tenim el mateix problema i estem intentant també 
afrontar, des d’una òptica metropolitana, aquesta situació. Això és el 
que fem els poders públics si podem, perquè és una circumstància 
similar per a tothom. En canvi, aquí hi ha coses que són fruit d’altres 
circumstàncies econòmiques, Administracions que han deixat d’ajudar, 
Administracions que deuen diners a aquesta ciutat, als seus ciutadans, 
més de cent euros per ciutadà. 
 
De què parlem?. Ja vam dir en un Ple que al proper Ple vindrà tot això 
amb una Moció presentada per l’Alcaldia, de tot el que ens deuen i el 
per què. I no tan sols aquesta vegada valdrà votar a favor aquí, no serà 
suficient el vot a favor, desprès espero que tothom faci les gestions que 
li pertoquin, govern i oposició. Això és el que espero, per fer el titular, 
que no és que “anem a rescatar l’empresa”, perquè l’empresa  és 
Ajuntament, està dins del pressupost consolidat, el que no és 
Ajuntament és el que ens deuen altres Administracions, i aquestes si 
que les rescatem, cada dia. 
 
Per tant, ho podem explicar als ciutadans, cap problema de poder-ho 
explicar, però tot, tot el que fem uns i altres, i aquest sí que és el món 
real, no el món d’un document que aprovem aquí o no. El món real de 
poder aguantar proveïdors, nòmines i poder aguantar polítiques actives 
contra la crisi, amb la qual cosa, sí que es veritat, hi ha tres forces 
polítiques en aquest Ple que estem d’acord i una que no. Hi ha tres 
forces polítiques que són, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya 
Verds/Esquerra Unida/Alternativa i el Partit Socialista, i vostès no. Per 
tant, això és el que hi ha, i en aquests moments entenc perfectament la 
crítica, i l’assumeixo, sobre l’empresa municipal, però hi ha altres coses 
que estan aquí, i com estan aquí, tinc que recordar el perquè estan aquí. 
Si altres Administracions actuessin, no estariem aquí, perquè hauríem 
cobrat o perquè ells farien el que nosaltres estem fent ara i ells no ho 
fan. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
 
 
3. Aprovar inicialment la derogació del Reglament de Règim 
Intern regulador del Manual de les normes i procediments per a la 
Gestió del Patrimoni. 

Aprovar inicialment la 
Derogació del Reglament 
Règim regulador Manual 
Normes i procediments 
Gestió del Patrimoni. 

DICTAMEN 
 
“Vist que mitjançant acord de ple de data 23 de desembre de 2010 
aquest Ajuntament va aprovar inicialment el Reglament de Règim 
Interior regulador de les normes i procediments per a la Gestió del 
Patrimoni aprovat definitivament el 2 de març de 2011. 
 
Atès que durant el temps transcorregut des de la seva entrada vigor 
s’ha comprovat que en realitat no es tracta d’un Reglament ja que no 
té efectes ni regula situacions externes, sinó que es tracta d’un 
Manual de Normes i Procediments que desenvolupa instruccions i 
qüestions tècniques dirigides als diversos Departaments Municipals 
per a la Gestió del Patrimoni que no afecten en cap cas al ciutadà. 
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Atès que aquest Manual va vinculat a la implantació del programa 
informàtic Gestió Patrimoni Actius (GPA) i que es tracta d’un 
document viu amb contínues actualitzacions com a conseqüència de la 
seva posada en marxa. 
 
Vist que si bé aquest Manual de Normes i Procediments havia estat 
aprovat amb el rang de Reglament Intern, procedeix 
desreglamentitzar-lo i deixar-lo amb la seva pròpia essència, és a dir, 
un Manual d’Instruccions. 
 
Vistos els informes de la Cap del Departament de Patrimoni i la 
Secretària General. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Economia i Interior, proposa 
al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la derogació del Reglament de Règim 
Interior regulador de les normes i procediments per a la Gestió del 
Patrimoni, integrat pels toms I, II i III, que va ser aprovat 
definitivament el 2 de març de 2011. 
 
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública, per un 
termini de 30 dies hàbils 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 aprovada definitivament 
aquesta derogació sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament la derogació del Reglament de Règim 
Intern regulador de les normes i procediments per a la Gestió del 
Patrimoni, es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província, 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. 
 
Tant aviat entri en vigor aquesta derogació s’incorporarà aquest acord 
acord en l’Intranet Municipal i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel 
seu coneixement i consulta. 
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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 el termini 
dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva d’aquest 
acord.” 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Com també vaig explicar a la Comissió Informativa, s’ha acabat una 
feina que va començar fa aproximadament dos anys, sobre el tema de 
l’actualització del Patrimoni de l’Ajuntament. 
 
Aquesta actualització -com ja sabem- ha estat vinculada a la 
implantació d’un programa informàtic de gestió patrimonial d’actius que 
farà que es vinculin, que es defineixin i s’enllacin les relacions 
comptables entre l’inventari i la comptabilitat amb l’objectiu d’assegurar 
en tot cas el que serà la imatge de la realitat patrimonial d’aquesta 
casa. 
 
Això farà que en totes les modificacions normatives que puguin venir a 
partir d’ara, per exemple el que pot passar d’aquí a uns mesos que és la 
incorporació de la nova Instrucció comptable, que s’espera que s’aprovi 
el 2014, hauríem de modificar aquest reglament, hauríem de portar 
aquestes modificacions del reglament al Ple cada dos mesos. 
 
Llavors el que fem és derogar aquest Reglament i proposem canviar-lo 
per un manual d’instruccions que, de fet, és exactament el mateix, però 
no serà de caràcter reglamentari sinó que serà un manual d’instruccions 
que posarem a la intranet municipal i serà de lliure accés per a tothom. 
 
Fem això, derogar aquest reglament que no té efectes ni regula 
situacions externes, doncs es tracta -com he dit- d’aquest manual de 
normes i procediments que desenvolupa temes molt tècnics, són les 
instruccions i qüestions tècniques dirigides als departaments. 
 
El manual cada vegada que s’hagi de canviar perquè s’incorpora nova 
normativa, s’haurà d’incorporar, el canviarem i farem aquesta 
actualització del manual que estarà penjat a la intranet. 
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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. 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als 
assistents fer el debat conjunt dels punts 4 i 5 de l’Ordre del Dia. 
 
 
 
4. Aprovar inicialment l’establiment dels serveis de Ludoteca i 
de Centre Cívic al Parc Esportiu Llobregat, i determinar la seva 
forma de gestió. 

Aprovar inicialment esta- 
bliment serveis Ludoteca 
i de Centre Cívic al Parc 
Esportiu Llobregat. 

DICTAMEN 
 
“Per part de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s'han realitzat les 
actuacions necessàries per dotar dels equipaments i serveis de Centre 
Cívic i Ludoteca en la zona de Riera i Ribera Serrallo de la ciutat. 
 
Conforme a aquestes actuacions es tramita al seu moment expedient 
municipal d'obres de construcció d'un Centre Cívic i una Ludoteca en 
el Parc Esportiu Llobregat i reformes en el seu interior, que es va 
adjudicar definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia número 
3267/10 de 28 de maig de 2010, formalitzant-se el mateix en data 14 
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de juny de 2010, resultant adjudicatari l'empresa Constructora San 
Jose S.A. per un import del contracte de 1.047.076,77.- euros (IVA 
Inclòs), 902.652,39.- euros (IVA exclòs) més 144.424,38.- euros (16% 
d'IVA). Existeixen modificacions d'aquest contracte, mitjançant Decret 
de l'Alcaldia número 409/11 de data 1 de febrer de 2011, i decret 
d'Alcaldia número 2036/11 de data 31 de març de 2011, que en tot 
cas no modifiquen el preu del contracte, ni l'objecte del mateix. 
 
L'acta de recepció de l'esmentat contracte es va realitzar en data 13 
d'abril de 2011, constant la mateixa a l'expedient. 
 
Les esmentades obres estan realitzades dintre de l'edifici del Parc 
Esportiu Llobregat, consistint en la seva adaptació interna per la 
ubicació dels equipament de Centre Cívic i Ludoteca, a on conforme a 
l'acord de Ple Municipal de data 25 de juny de 2009, es presta el servei 
públic local de pràctica de l'esport (Diferents modalitats), establint-se 
com a forma de prestació dels servei la gestió directa del mateix, 
mitjançant la Societat Privada Municipal de l'Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat "Promoció Econòmica de Cornellà, Societat Anònima" 
(PRECSA). 
 
A l'esmentat immoble, Parc Esportiu Llobregat, es presta el "Servei 
públic local de pràctica de l'esport (Diferents modalitats) al Parc 
Esportiu Llobregat" i a mitjançant acord de Ple de l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat de data 25 de juny de 2009 es va "Aprovar 
definitivament la modificació de la forma de gestió del servei públic 
local de practica de l'Esport (Diferents modalitats) al Parc Esportiu 
Llobregat, establint com a forma de prestació del servei la gestió 
directa del mateix, mitjançant la Societat Privada Municipal de 
l'Ajuntament de Cornella de Llobregat "Promoció Econòmica de 
Cornellà Societat Anònima" (PRECSA) amb efectes de 2009 
(Actualment "Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornella, Societat Anònima." 
 
Ates que els estatuts de l'Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, Societat Anònima", estableixen com 
a objecte social de la mateixa, entre d'altres, al seu article dos A. 4 " La 
gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i 
sociocultural. 
 
Vist que l'article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, en relació al mateix text legal 
 
Entenent que pot afavorir la millor prestació del serveis, al realitzar-se 
en el mateix edifici o immoble la prestació del serveis de Esports, 
Centre Cívic i Ludoteca Municipal, que aquesta sigui amb una major 
coordinació possible, 
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Atès que l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornella, Societat Anònima, es considera medi propi, i que esta 
autoritzada pel seus estatuts per la prestació de gestió directa de 
serveis esportius i socioculturals que coincideixen plenament amb 
l'àmbit material d'actuació d'un centre Cívic i Ludoteca municipal. 
 
Per tot això es voluntat municipal realitzar establir la gestió directa de 
centre cívic i ludoteca en les instal·lacions municipals del Parc 
Esportiu Llobregat a l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
i Econòmica de Cornella, Societat Anònima. (Procornella S.A.) 
 
Atès que aquest encàrrec ha de comportar la adscripció dels espais a 
on s'han realitzat les obres de Centre Cívic i Ludoteca dintre del Parc 
Esportiu Llobregat a l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
i Econòmica de Cornella, Societat Anònima l l'Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornella, Societat Anònima. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’establiment dels serveis de Ludoteca i 
de Centre Cívic al Parc Esportiu Llobregat, com a serveis ubicats a les 
seves instal·lacions, però independents d’aquest, d’acord amb les 
característiques dels serveis que figuren a les seves Memòries 
justificatives i Projectes d’establiment. 
 
Segon.- Establir que aquests dos nous serveis es gestionaran pel 
procediment de gestió directa, mitjançant l’empresa municipal de 
Promoció Social, Urbana i econòmica de Cornella, SA, i d’acord amb 
les directrius municipals relatives a la política comuna que per aquest 
tipus de centres porta a terme l’ajuntament. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment el Reglaments reguladors dels serveis de 
Ludoteca i Centre Cívic a les instal·lacions del Parc Esportiu Llobregat, 
que figuraran com a document annexos i formen part integra d’aquest 
acord. 
 
Quart.- Sotmetre aquests acords al tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats legalment previst, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions, al·legacions i suggeriments, mitjançant 
la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat, i al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, transcorregut el qual sense haver-se presentat cap 
reclamació, al·legació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nou acord. 
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Cinquè.- Aprovats definitivament els reglaments d’aquest serveis, es 
publicaran en els corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província anunciant la seva aprovació i els seus texts integres, i 
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. 
 
Tant aviat entrin en vigor s’incorporarà el text íntegre d’aquest 
Reglaments en la Intranet municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels diferent 
Departament municipals i per tota la ciutadania. 
 
Sisè.- Adscriure els bens resultants de l’expedient municipal d'obres 
de construcció d'un Centre Cívic i una Ludoteca en el Parc Esportiu 
Llobregat i reformes en el seu interior, que es va adjudicar 
definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia número 3267/10 de 28 
de maig de 2010, formalitzant-se el mateix en data 14 de juny de 
2010, resultant adjudicatari l'empresa Constructora San Jose S.A. per 
un import del contracte de 1.047.076,77.- euros (IVA inclòs), 
902.652,39.- euros (IVA exclòs) més 144.424,38.- euros (16% d'IVA), a 
l'Empresa Municipal de Promoció Social Urbana i Econòmica de 
Cornellà S.A., per la gestió directa de Centre Cívic i Ludoteca en les 
esmentades instal·lacions. 
 
Setè.- Comunicar el present acord a l'Empresa Municipal de Promoció 
Social Urbana i Econòmica de Cornellà S.A., al Departament de 
Patrimoni i la Intervenció Municipal. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal, al 
Departament d’acció Comunitària, Joventut i Solidaritat, 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: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
També ho vam explicar a la Comissió, i a més, tots i totes en sou 
coneixedors d’aquestes instal·lacions, la Ludoteca i el Centre Cívic que 
es troben dintre de l’edifici del Parc Esportiu, que és el lloc on es fan 
activitats esportives que es gestionen de manera directa per la societat 
PROCORNELLÀ. 
 
Ja en el seu moment quan es va decidir la posada en funcionament 
d’aquestes instal·lacions, vam comentar que venien a omplir el buit 
d’equipaments d’aquest tipus que hi havia a la part sud de la nostra 
ciutat. 
 
El que proposem ara és aprovar el model de gestió conjunt, és a dir, a 
l’igual que el Parc Esportiu, tema absolutament físico-esportiu, l’activitat 
la gestiona PROCORNELLÀ, que la Ludoteca i el Centre Cívic també els 
gestioni. Per això fem aquesta aprovació de model de gestió i també 
adscriure els béns, l’espai de la Ludoteca i el Centre Cívic al Patrimoni 
de l’empresa. 
 
Això per un costat, i quant a l’altre punt, sabeu que al gener d’aquest 
any també es va posar en funcionament el Complex Aquàtic i Esportiu 
Can Mercader, amb les sales de fitness i amb cinc vasos d’aigües. 
També es troba al Parc de Can Mercader, ve a substituir la piscina de 
sempre, més moderna i amb més espais per gaudir de l’esport i de 
l’aigua, i bé també a omplir el mapa de serveis esportius i d’aigua de la 
nostra ciutat, juntament amb el Parc Esportiu que està a baix i Millàs 
que està al Barri de La Gavarra. 
 
El que fem, per una banda, és ampliar aquest servei municipal 
d’esports, perquè incloem aquesta piscina i aquestes sales de fitness, 
amb la incorporació -com dic- de la piscina i de les activitats esportives 
que es centralitzen, establim també, el model de gestió, que no deixa de 
ser exactament el mateix, el model de gestió directa per part de 
l’empresa PROCORNELLÀ, i adscrivim aquests béns patrimonials al seu 
patrimoni. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aprofitant que hi ha aquest punt i també agafant una mica l’anterior, 
només dir que en cap moment la intervenció anava per ficar-me amb la 
gestió de l’empresa municipal, i crec que fruit d’això, és l’experiència 
que hi ha hagut per part d’aquesta en la gestió d’equipaments esportius 
on, respecte del passat amb gestió per privats -crec que la gestió i els 
indicadors així ho indiquen- s’ha millorat. Per tant, en cap moment el 
que es vol posar sobre la taula és si la gestió de l’empresa municipal és 
bona o no, que en aquest cas el Grup Municipal pensa que sí, el que 
nosaltres posem sobre la taula és l’objectiu de la política. 
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Per què l’objectiu de la política?. Faré referència només al cas del 
Complex de Can Mercader, a l’altre crec que estem completament 
d’acord, però si fer un seguit de reflexions que a nosaltres ens 
preocupen en certa manera. 
 
Una és referida a que hem posat a disposició de la ciutat una nova 
piscina i ja sabem que un dels problemes que potser acaba tenint 
aquesta ciutat, i a dia d’avui més, és la falta de demanda d’ús d’aquest 
tipus d’instal·lacions esportives. Quan es va fer aquesta piscina, ja 
sabem que són diners que no han vingut directament de l’Ajuntament de 
Cornellà, sí de les butxaques dels ciutadans de Cornellà, però hem de 
pensar que quan nosaltres construïm un nou equipament i som 
nosaltres qui podem elegir, l’Equip de Govern pot dir quin és 
l’equipament que vol, sempre ha de triar bé o ha de saber triar entre tots 
els possibles quina és la millor oportunitat, quina serà la millor per al 
futur de la ciutat. 
 
Nosaltres creiem que amb l’experiència de veure l’estat del Parc Esportiu 
Llobregat i la demanda que hi ha per part dels ciutadans d’ús de 
piscines, crec que l’adscripció d’aquesta nova piscina de Can Mercader 
coberta, no és més que cobrir una certa demanda geogràfica, que no pas 
una demanda general de la ciutat. És a dir, crec que queda prou clar 
que qui vol fer esport a la ciutat té els seus equipaments, si vol anar a 
piscina té els seus equipaments, qui vol fer ús de gimnàs, fitness, té la 
seva oferta i el que ens replantegem és que tenim una sobre oferta a la 
ciutat, ara. En el futur esperem que  existeixi aquesta sobre oferta però 
que cobreixi aquesta demanda, perquè ja sabem que cada vegada que 
posem un equipament en funcionament, al cap i a la fi, són impostos 
que nosaltres hem de destinar a mantenir-lo. 
 
És el cas de la nova piscina, que tindrà unes despeses de quasi bé un 
milió d’euros, on el cost que anirà a llarg termini estarà al voltant d’uns 
quatre-cents mil euros. És un nou equipament, és un nou compromís que 
pren la ciutat per finançar aquest nou equipament, però que hem de 
tenir molt present que hem de buscar la fórmula de la millor gestió 
possible per treure el màxim rendiment. 
 
Ara, just aquesta setmana m’ha arribat que un gimnàs de la ciutat ha 
hagut de tancar. Això vol dir que hi ha hagut algun tipus de competència 
que, entre d’altres factors, ha afectat aquest gimnàs, un privat, per tant, 
les decisions que estem prenen avui aquí afecten a molta gent, a molts 
ciutadans que poden tenir el seu negoci. 
 
Per tant, compte, i això és al que nosaltres tenim certa reticència, en el 
Complex de Can Mercader, la piscina exterior, òbviament estem a favor, 
perquè creiem que la demanda no estava coberta amb tan sols la del 
Parc Esportiu, la part de piscina coberta, és la part de les reticències, 
així com la part de fitness, en el sentit de que quan els poders públics 
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tenen l’obligació de garantir la pràctica de l’esport, no vol dir que hagin 
de proveir el servei. 
 
Entenem nosaltres que tothom ha de tenir aquest dret, i per això tenim 
el Parc Esportiu Llobregat, però en el sentit de que no té per què ser 
universal a tota la ciutat quan tens un Parc Esportiu que no té prou 
demanda, i és això el que a nosaltres ens crea un estat d’opinió i ens fa 
pensar què és el que pot acabar passant en el futur. Són unes reflexions 
que volíem expressar i aquest ha estat el moment, però el que més 
compta, una vegada hi ha aquesta recepció, és que es faci la millor 
gestió possible perquè els ciutadans puguin gaudir. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En la història d’aquest Consistori, se m’haurà escoltat a mi i a les 
companyes i companys que m’han precedit en l’ús de la paraula, 
defensar la gestió directa dels nostres equipaments, per tant, entenc 
que tothom entendrà que el nostre Grup doni suport a la gestió directa 
de la Piscina i de la Ludoteca i serveis adjacent. En tot cas, sí tenim dos 
neguits. Un que l’arrosseguem del punt anterior, no entenem ben bé si la 
fórmula de l’escrit ha de ser gestió directa mitjançant l’empresa 
PROCORNELLÀ, entenem que a la piscina no hi ha més marge, però, qui 
no ens diu que d’aquí a dos anys no hem de replantejar la Ludoteca?. 
Entenc que el redactat és potser massa excloent, no sé si un dia ho 
haurà d’acabar gestionant directament un Departament de 
l’Ajuntament. Ho dic perquè així estem establint el servei molt 
estrictament, entenc també que és la forma legal i interpreto que els 
Serveis Jurídics hauran cregut que es la fórmula adequada. En tot cas 
si que volem deixar que consti en acta que per a nosaltres és una gestió 
directa cent per cent municipal, que en aquest cas i per sorpresa ens ho 
farà l’empresa, però ja veurem què passa, perquè creiem que ha de ser 
sempre una gestió directa. 
 
I en aquest sentit sí que us demanem, en la mesura que són dos serveis 
que en teoria un recau la seva supervisió sobre l’Àrea de Joventut i 
l’altra sobre l’Àrea d’Esports -per entendre’ns- demanaríem una certa 
explicació a la Informativa que correspongués per dir, en la Ludoteca, el 
paper que tindrà l’Àrea de Joventut serà aquest i marcarem els perfils 
d’aquesta manera, i com coordinarem les activitats. Ho dic perquè 
arrossegant també coses que he dit en el punt anterior, creiem que és 
important que sapiguem des de quin punt les Àrees de l’Ajuntament 
supervisen la gestió que fa l’empresa municipal en aquestes àrees, 
perquè avui per avui, PROCORNELLÀ no és una empresa experta en 
gestionar ludoteques, els experts seran els tècnics municipals i hauran 
de veure que ho facin bé. Per tant, sí us demanaríem que, en la mesura 
de les possibilitats, en la Informativa corresponent ens expliqueu com ho 
penseu fer. 
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
El nostre posicionament està clar. Nosaltres no creiem que la gestió 
pública tingui que ser necessàriament millor que la gestió privada, i sí 
que trobem a faltar que no s’intenti que la gestió privada entri a 
gestionar patrimoni, simplement que no s’intenti, que es compari. Ja 
varem exposar la nostra posició al Ple d’octubre d’aprovació de 
pressupostos, evident en contra. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Recordar que en el tema del Parc Esportiu ja es va fer, es va tenir que 
rescatar, es va haver de fer, no va funcionar. 
 
Senyor Rosell, això ha de durar cinquanta o setanta cinc anys, per tant 
fer anàlisi a un dia, -que és el que estem parlant- és un error. L’altra dia 
li explicava a una persona que espero que aquests equipaments de la 
ciutat durin cinquanta – setanta cinc anys. 
 
En el tema que comentaves de que si això passés una altra vegada, 
doncs passaria a l’Ajuntament, en cap cas es podria fer d’una altra 
forma. 
 
 
 
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.   
 
 
 
 
5. Aprovar inicialment l’ampliació del servei municipal 
d’Esports, amb la incorporació d’una nova piscina al Compleix 
Aquàtic i Esportiu Can Mercader, i determinar la seva forma de 
gestió. 

Aprovar inicialment  
l’ampliació del servei 
municipal d’Esports. 
Incorporació Piscina  
a Can Mercader 

DICTAMEN 
 
“Per part de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s'han realitzat les 
actuacions necessàries per dotar dels equipaments i serveis de la 
Piscina de Can Mercader. 
 
Vist l'acord de Ple Municipal de 29 de novembre de 2012 relatiu a 
restar assabentat de la recepció en data 11 de juny per part de l'AMB 
de les obres corresponents al projecte complementari de remodelació 
de la piscina exterior infantil i dels vestidors de suport. 
 
Ates que els estatuts de l'Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, Societat Anònima", estableixen com 
a objecte social de la mateixa, entre d'altres, al seu article dos A. 4 " La 
gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i 
sociocultural. 
 
Vist l'article 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Atès que l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornella, Societat Anònima, es considera medi propi, i que esta 
autoritzada pel seus estatuts per la prestació de gestió directa de 
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serveis esportius i socioculturals que coincideixen plenament amb 
l'àmbit material d'actuació de la Piscina al Compleix aquàtic i esportiu 
de Can Mercader. 
 
Per tot això es voluntat municipal realitzar establir la gestió directa de 
la Piscina de Can Mercader a l'Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornella, Societat Anònima. (Procornella S.A.) 
 
Atès que aquest encàrrec ha de comportar la adscripció dels espais a 
relatius a la piscina de Can Mercader. 
 
Vist l'acord d'aprovació inicial del Reglament Regulador del Servei 
Municipal d’esports aprovat al Ple de febrer de 2013. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ampliació del servei municipal 
d’Esports, amb la incorporació d’una nova piscina al Compleix Aquàtic 
i Esportiu Can Mercader, d’acord amb el detall físic i patrimonial que 
figura al Cens municipal d’equipaments esportiu, i amb les 
característiques del servei que figuren a la memòria justificativa i al 
projecte d’establiment. 
 
Segon.- Establir que aquest nou equipament esportiu es gestionarà 
pel procediment de gestió directa, mitjançant l’empresa de Promoció 
Social Urbana i Econòmica de Cornellà SA, d’acord amb les directrius 
municipals relatives a la política comuna que per aquest tipus de 
centres porta a terme l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Sotmetre aquest acords al tràmit d’informació pública i 
audiència als interessats legalment previst, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions, al·legacions i suggeriments, mitjançant 
la inserció del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat, i al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació, transcorregut el qual sense haver-se presentat cap 
reclamació, al·legació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nou acord. 
 
Quart.- Adscriure els bens resultants recepcionats mitjançant acord 
de Ple Municipal de 29 de novembre de 2012, relatius a les obres 
corresponents al projecte de les noves piscines al complex esportiu de 
Can Mercader, fases I i II, i de les obres corresponents al projecte 
complementari de remodelació de la piscina exterior infantil dels 
vestidors de suport, a l'Empresa Municipal de Promoció Social Urbana 
i Econòmica de Cornellà S.A., per la gestió directa del Complex aquàtic 
i esportiu Can mercader. 
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Cinquè.- Comunicar el present acord a l'Empresa Municipal de 
Promoció Social Urbana i Econòmica de Cornellà S.A., al Departament 
de Patrimoni, al Departament d’esports i a la Intervenció Municipal. 
 
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.” 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
6. Aprovar inicialment el Pla Bàsic d’Emergència Municipal de 
Cornellà de Llobregat. 

Aprovar inicialment el 
Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal. 

DICTAMEN 
 
“Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya estableix que els municipis amb una població superior als 
vint mil habitants han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència 
municipal que garanteixin la coordinació i l’aplicació correctes en llur 
territori del Pla de protecció civil de Catalunya. 
 
Atès que el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans 
de protecció civil municipals, estableix que, els plans s’han d’adaptar 
als canvis de circumstàncies, si aquestes es produeixen, i revisats 
cada quatre anys, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat 
operativa, i a la Disposició Transitòria s’estableix que, els plans 
aprovats amb anterioritat a l’any 1997, s’han d’adaptar al contingut 
d’aquest Decret en el moment de la revisió corresponent. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Protecció Civil amb el vist i plau de 
l’Inspector en Cap de la Guàrdia Urbana, de data 21 de gener de 2013. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 52.2. del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós 
de la Llei municipal, i a l’article 17.2. de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya. 
 
El President de la Comissió Informativa de Política Territorial i 
Seguretat proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Bàsic d’Emergència Municipal de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Pla Bàsic d’Emergència 
Municipal de Cornellà de Llobregat, mitjançant la publicació d’anunci 
en el BOP, en el DOGC, en un dels diaris de més circulació de la 
província, així com en el tauler d’edictes de la Corporació i en la 
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pàgina web municipal, als efectes que els possibles interessats puguin 
presentar les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes, pel 
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al darrer diari oficial. 
 
Tercer.- En cas que no es presenti cap reclamació ni al·legació al Pla, 
aquest s’entendrà aprovat definitivament de forma tàcita, procedint-ne 
a comunicar-ho a la Direcció General de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
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 Pla Bàsic d’Emergència Municipal de Cornellà 
de Llobregat. 
 
La Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 210/99, 
estableixen que els municipis de més de 20.000 habitants, han 
d’elaborar i aprovar els Plans Bàsics d’Emergència Municipal. 
 
El Decret 210/99, estableix que els Plans s’han d’adaptar als canvis de 
circumstàncies si aquestes es produeixen. De Plans aprovats abans de 
l’any 90, set s’han adaptat als continguts d’aquest Decret. 
 
El nostre municipi disposa d’un Pla homologat per la Generalitat el 29 
de març de 1995, per aquest motiu fem un nou redactat del Pla 
d’Emergència de Cornellà. La redacció d’aquest Pla es va encarregar a 
una empresa externa l’any 2009, una empresa que es diu TEMA. 
Aquest treball va ser revisat per la Direcció General de Protecció Civil de 
Catalunya i és per aquest motiu que hi ha certes dades poc 
significatives, que no afecten al Pla en sí mateix que no estan 
actualitzades en la data d’aprovació d’aquest Pla, i es subsanaran en 
les properes revisions d’aquest. 
 
Les dades que no estan actualitzades són dades de població, el nombre 
d’habitants és del 2009, anàlisi de conseqüències, equipaments que no 
estan i altres que si estan, però els que no estan disposen del seu PAU 
del seu Pla d’Autoprotecció. Hi ha altres dades associades a la 
zonificació de risc, com pot ser el restaurant Can Trabal, no figura però 
evidentment consta del seu PAU. El Pla d’activitats esportives és del 
2011, que és quan estava el Pla, no del 2012 però -com he dit- no són 
significatives i a la propera aprovació del Pla s’inclouran. 
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El Pla Bàsic d’Emergència Municipal està estructurat en quatre grans 
apartats. Un, que és documentació bàsica, introducció, normativa, 
disposicions legals, dades generals del municipi, anàlisi de risc, 
calendari d’activitats de protecció civil i campanyes, organització 
municipal de la protecció civil i pla de recuperació. 
 
Dos, manuals d’actuació del Pla, on està la reglamentació, les dades del 
municipi, coneixement del risc, l’activació del pla, l’estructura i 
l’organització, l’operativitat i els annexes específics. 
 
Tres, és el programa d’implantació del Pla, el seu manteniment, que és 
on es fan les revisions i el programa d’exercicis i simulacres, i quatre, 
que són els annexos generals, on estan els mitjans i recursos, el territori 
telefònic i la cartografia bàsica. 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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7. Aprovar la suspensió d’eficàcia del darrer punt de l’article 2n, 
apartat 2, relatiu a “Primera utilització i ocupació d’edificis i 
construccions”, així com del model normalitzat incorporat com a 
annex 6, ambdós de l’Ordenança reguladora del procediment 
d’autorització municipal d’obres menors de Cornellà de Llobregat. 

Aprovar la suspensió 
d’eficàcia darrer punt 
article 2n, apartat 2 i 
annex 6 de l’Ordenança 
d’Obres Menors. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient d’aprovació de l’ordenança reguladora del 
procediment municipal d’obres menors de Cornellà de Llobregat que 
ha estat aprovada definitivament de manera automàtica i publicat a 
efectes de la seva entrada en vigor en el BOP de data 1 de febrer de 
2013. 
 
Vist que el Ple del Tribunal Constitucional ha acordat admetre a tràmit 
el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel Govern de l’Estat contra 
els articles 59, 64.4 i apartat setè de la disposició addicional sisena de 
la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que va modificar el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, la qual cosa ha provocat la suspensió de vigència i aplicació 
dels preceptes impugnats des del 17 de desembre de 2012, en que es 
va publicar l’edicte corresponent en el Boletin Oficial del Estado. 
 
Atès que l’ordenança reguladora del procediment d’autorització 
municipal d’obres menors de Cornellà de Llobregat, en l’article 2n, 
apartat 2, preveia, d’acord amb l’article 64.4 de la Llei 3/2012 que ha 
estat suspès, la tramitació pel sistema de comunicació prèvia de les 
autoritzacions relatives a la “primera utilització i ocupació d’edificis i 
construccions”, i aprovava el model normalitzat incorporat com a 
annex 6. 
 
Atès que per tant, en aplicació de la suspensió decretada pel Tribunal, 
cal suspendre també l’eficàcia de la norma municipal en tant i en 
quan el Tribunal Constitucional no aixequi la suspensió de vigència de 
l’esmentat article 64.4 de la Llei 3/2012 o es pronuncií en algun sentit 
sobre la seva constitucionalitat. 
 
Atès que davant la suspensió de l’esmentada norma, cal estar-ne a la 
normativa anterior; que l’article 187 del Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya ja no regula el mecanisme de llicència per a 
les primeres ocupacions d’edificis i construccions; i que en aplicació de 
l’article 23 Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y de 
cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
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entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de 
la rehabilitación y de simplificación administrativa, la primera 
ocupació d’edificis i construccions requerirà acte exprés de 
conformitat, aprovació o autorització administrativa que sigui 
preceptiu segons la legislació d’ordenació territorial i urbanística, serà 
d’aplicació per aquells actes, el mecanisme de llicència regulat per 
l’article 11 de l’ordenança metropolitana d’edificació amb sentit 
negatiu del silenci. 
 
Atès el que preveuen els articles 57.2 i 54.1.d) de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, respectivament, sobre demora 
de l’eficàcia dels actes administratius i motivació dels acords de 
suspensió. 
 
Vist l’informe tècnic i jurídic de data 4 de març de 2013, emès per 
l’Assessora Jurídica i per la Directora d’Acció Territorial i Habitatge, 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la suspensió d’eficàcia del darrer punt de l’article 2n, 
apartat 2, relatiu a “primera utilització i ocupació d’edificis i 
construccions” així com del model normalitzat incorporat com a annex 
6, ambdós de l’Ordenança reguladora del procediment d’autorització 
municipal d’obres menors de Cornellà de Llobregat, fins que per part 
del Tribunal Constitucional no s’aixequi la suspensió de vigència de 
l’article 64.4 de la llei 3/2012, de 22 de febrer, que va modificar el Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost o es pronuncií en algun sentit sobre la seva 
constitucionalitat. 
 
De conformitat amb l’article 23 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de 
julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y de cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad 
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa, la primera ocupació d’edificis i construccions requerirà 
acte exprés de conformitat, aprovació o autorització administrativa i 
per tant, el mecanisme de llicència regulat per l’article 11 de 
l’ordenança metropolitana d’edificació amb sentit negatiu del silenci. 
 
Segon.- Publicar aquest acord a efectes d’executivitat i comunicar-ho 
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, pel seu 
coneixement i efectes.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Això que és un punt molt farregós simplement és que la Generalitat de 
Catalunya va fer una Llei que regulava això. El Govern Central la va 
recórrer al Tribunal Constitucional, i aquest l’ha deixat en suspens, 
sense dir ni sí ni no, mentre estudia el tema. Per això nosaltres, aquest 
punt, que en aquest moment no és legal perquè està suspès, el tenim 
que retirar de la nostra Ordenança. 
 
 
 
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. 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
CIUTADANIA 
 
 
8. Aprovar el Pla d’Igualtat de gènere adreçat als treballadors i 
treballadores d’aquest Ajuntament. 
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Aprovar el Pla d’Igualtat 
de gènere. 

DICTAMEN 
 
“Vist que al Pla transversal de Polítiques d’Igualtat 2010-2015, aprovat 
al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en data 25 de març de 
2010 té com a un dels seus objectius generals la realització d’Un Pla 
d’Igualtat intern per a aquest Ajuntament. 
 
Atès que les polítiques d’Igualtat s’han desplegat en un doble vessant: 
l’extern, adreçat a la ciutadania i a la vida comunitària dels municipis 
i l’intern adreçat a totes aquelles persones que treballen a les 
organitzacions municipals. 
 
Atès que l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març i altres 
normes concordants regulen la Igualtat efectiva entre dones i homes, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que 
disposen la normativa vigent, posa en marxa el Pla d’Igualtat de 
Gènere, adreçat els treballadors i treballadores d’aquesta 
administració local, en el que es recull un conjunt de mesures per 
assolir la igualtat de tracte de oportunitats entre dones i homes i 
eliminar tot tipus de discriminació per raó de sexe. 
 
Vist els informes favorables de la Tècnica de l’Àrea d’Igualtat amb el 
vist i plau de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de Ciutadania i el de la 
Cap Administrativa de Polítiques de Ciutadania. 
 
Per tot això, la Presidenta – Delegada de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Igualtat de gènere adreçat a les treballadores 
i els treballadors de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el que 
es recull un conjunt de mesures per assolir la igualtat de tracte de 
oportunitats entre dones i homes i eliminar tot tipus de discriminació 
per raó de sexe. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Recursos 
Humans d’aquest Ajuntament; a la Diputació de Barcelona, Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania, Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat 
Dona-Home; i a l’Institut Català de les Dones, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Donar compte de l’esmentat acord a la Comissió Informativa 
en la propera sessió que celebri.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
El Pla d’Igualtat de gènere adreçat als treballadors i a les treballadores 
de l’Ajuntament, recull un conjunt de mesures per assolir la igualtat de 
tracte d’oportunitats entre dones i homes i eliminar tot tipus de 
discriminació per raó de sexe. 
 
Durant el mes de març, el Consell Municipal de la Dona i la ciutat de 
Cornellà de Llobregat, commemora el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, un 8 de març que a la nostra ciutat s’estén durant tot un 
mes amb més de 30 actes organitzats per les entitats que en formen 
part. 
 
I és en aquest marc que enguany també aprovem el Pla Intern d’Igualtat 
de Gènere de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Un document que 
ha tingut en la seva elaboració el suport  de la Diputació de Barcelona, i  
que ha comptat amb la implicació dels empleats i de les empleades 
públiques d’aquesta corporació. Els i les representants de la mateixa es 
van organitzar en diferents grups, i s’han fet diverses trobades per 
analitzar la situació. S’ha comptat doncs amb la participació directa de 
les implicades i dels implicats, i s’han escoltat totes les opinions. 
 
El punt de partida el trobem al Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 
(2010/2015), elaborat per l’Àrea d’Igualtat d’aquest Ajuntament, i 
aprovat pel Ple el 25 de març de 2010, que tenia com a objectius 
generals: 
 
1. Potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir les situacions de 

discriminació per raó de sexe a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
2. Desenvolupar accions per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats 

des dels diferents àmbits de la ciutat. 
 
3. Afavorir mecanismes de participació perquè les dones tinguin un 

paper més actiu en els diferents àmbits de la ciutat. 
 
4. Facilitar estratègies perquè altres àrees puguin implementar les 

accions previstes. 
 
5. Sensibilitzar i formar als diferents professionals de l’administració 

sobre una perspectiva de gènere i d’ús d’un llenguatge no sexista. 
 
6. Treballar perquè els homes s’incorporin a les polítiques d’igualtat. 
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7. I Realitzar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
A nivell general, els Plans interns d’Igualtat de Gènere de les 
organitzacions són un conjunt de mesures adoptades després de dur a 
terme una diagnosi de la situació. Les mesures que s’aproven serveixen 
per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a 
l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. 
Es fa per un període de temps determinat, que sol ser d’uns 4 anys, des 
de la seva posada en marxa. 
 
En el cas que estem aprovant avui, destacar que han participat 34 
dones i 32 homes, distribuïts en 9 grups professionals, que han 
destacat aspectes positius i aspectes a millorar en matèria d’igualtat 
d’aquesta corporació. Els àmbits analitzats han estat: polítiques i valors 
d’igualtat; recursos humans i prevenció de riscos i salut laboral; l’ús 
d’un llenguatge no sexista a l’administració; i conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar. 
 
Després de l’anàlisi, el Pla recull mesures que aquest ajuntament ha 
d’anar incorporant a la seva gestió en la mesura de les seves 
possibilitats. Destacar que els diferents grups han valorat ja molts 
aspectes positius que ja s’estan portant a terme al nostre Ajuntament i 
majoritàriament suggereixen avançar en la informació, formació i 
sensibilització a tots els col·lectius. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat potencia des de fa molts anys les 
polítiques i els valors d’igualtat de gènere, i va ser el primer en constituir 
el Consell Municipal de la Dona, on trenta dones, representen les dones 
del municipi i potencien la igualtat d’oportunitats. És molt valorat el 
funcionament del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, amb 
més de 1000 dones inscrites anyalment en cursos. L’observatori de les 
Dones als mitjans de comunicació, creat l’any 2000; el desplegament 
l’any 2004, del Pla Transversal d’Igualtat de gènere adreçat a la 
ciutadania, i la creació del Protocol d’actuació i circuït d’intervenció en 
casos de violència de gènere per les dones de Cornellà víctimes de 
maltractaments, són els programes i accions més destacades que des 
de la Regidoria d’Igualtat s’estan implementant. 
 
Proposem doncs, l’aprovació del Pla d’Igualtat de gènere adreçat als 
treballadors i a les treballadores de l’Ajuntament, per continuar 
avançant en les polítiques d’igualtat que ve impulsant aquest 
ajuntament, i per consolidar aquelles accions en les que fa molts anys 
que es treballa; sense oblidar que cal posar-se objectius per no quedar-
nos enrere en cap dels avenços que hem fet a aquest Ajuntament en 
matèria d’igualtat. 
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Regidores i regidors, treballadores i treballadors, d’aquest Ajuntament, 
tothom ha de mirar en la mateixa direcció perquè no siguin necessaris ni 
més estudis ni més plans que vetllin per la igualtat d’oportunitats, el 
llenguatge no sexista, i per eradicar les discriminacions, la violència i els 
assetjaments que ens puguin donar. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Convergència i Unió votem a favor de l’aprovació del Pla intern 
d’Igualtat de Gènere de l’Administració local de Cornellà, i la veritat és 
que estem molt contents que, avui, malgrat el temps que ha passat des 
de que es va presentar el document -recordem que va ser l’octubre del 
2011- doncs finalment avui el puguem aprovar pel Ple. 
 
En aquest sentit si que demanem que les diferents accions a 
desenvolupar que recull el Pla, i que la Tinenta d’Alcalde ha fet menció, 
es puguin posar en marxa el més aviat possible. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
Primer de tot, com ha dit la companya de Convergència, celebrar que 
finalment aquest Pla s’aprovi en aquest Ple, que ja fa temps que el 
nostre Grup demanàvem. Valorem positivament que l’elaboració del Pla, 
-com molt bé ha dit la Tinenta d’Alcalde- ha estat realment un procés 
molt participatiu, però entre d’altres valoracions, també voldríem 
destacar que ens fixem en la bona valoració que a les polítiques de 
conciliació es mostren al Pla. Però mostrem preocupació de com s’ha 
portat el procés que ha seguit, el calendari i el procés, doncs entre 
l’elaboració i l’aprovació d’avui ha passat –creiem- massa temps. Es va 
intentar a un Ple i es va tirar enrere. Quan s’ha parlat amb treballadors 
de la casa ja ni se’n recordàvem de quan s’havien fet les entrevistes, i 
dintre dels treballadors ens hem trobat que encara no saben de 
l’existència d’aquest Pla, per la qual cosa potser s’hauria de millorar la 
difusió interna del Pla. 
 
Per acabar, un cop llegit el Pla, valorem i volem mostrar la nostra 
preocupació pels casos d’assetjament que es veuen reflectits, tot i que 
sabem que s’han atès amb celeritat i demanem que es tingui en compte 
la recomanació que es fa al Pla en l’apartat de seguiment i avaluació, 
on, literalment, es recomana la creació d’una Comissió paritària que 
sigui informativa i participativa en el seguiment de l’avaluació d’aquest 
mateix Pla, i això que vingui acompanyat d’un calendari, si pot ser 
proper. 
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Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Pel que fa al tema de la Comissió paritària, evidentment està recollit al 
Pla, i també es va presentar juntament amb el Tinent d’Alcalde 
d’Interior a tota la Junta de Personal, i vam quedar, evidentment, que 
així ho faríem. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
 
9. Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Adaptació 
de l’edifici i construcció de nova escala d’evacuació al Centre 
Cultural J.N. Garcia Nieto i Escola de Música Roser Cabanes”. 

Aprovar inicialment el 
projecte del “Centre  
Cultural J.N. Garcia  
Nieto i Escola de Música. 
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DICTAMEN 
 
“Vist el projecte d’obres anomenat “adaptació de l’edifici i construcció 
de nova escala d’evacuació al Centre Cultural J.N. Garcia Nieto i 
Escola de Música Roser Cabanes”, que inclou el preceptiu Estudi 
Bàsic de Seguretat i salut redactat pels Serveis Tècnics Municipals, 
amb un pressupost de 247.913,68€ Impost sobre el Valor Afegit 
exclòs, i de 299.975,55€ Impost sobre el Valor Afegit inclòs. 
 
Vist l’informe de data 14 de març de 2013 subscrit pel Director de 
Projectes d’Espai Públic, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 37 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel 
Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a les obres locals 
ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació; els articles 234 i 235, en relació a 
les obres locals i al contingut del projecte, respectivament, i 274, sobre 
la competència contractual dels Òrgans Locals, del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 121 i següents 
del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en quant a 
l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, 
la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als departaments 
d’Espai Públic, Medi ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guardia 
Urbana, segons l’acord adoptat en Junta de Govern Local de data 15 
de juny de 2006, mitjançant el qual s’aprova la Instrucció relativa als 
tràmits i documents a incorporar en determinats expedients sotmesos 
a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Vist l’informe de data 14 de març de 2013 subscrit per la Cap 
Administrativa d’Espai Públic, obrant a l’expedient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la 
Corporació, en virtut del que estableix l’article 22.2 ñ) de la Llei de 
Bases de Règim Local. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Polítiques d’Espai Públic i 
Medi Ambient, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “adaptació 
de l’edifici i construcció de nova escala d’evacuació al Centre Cultural 
J.N. Garcia Nieto i Escola de Música Roser Cabanes”, que inclou el 
preceptiu Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat pels Serveis 
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Tècnics Municipals, amb un pressupost de 247.913,68€ Impost sobre 
el Valor Afegit exclòs, i de 299.975,55€ Impost sobre el Valor Afegit 
inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació 
pública mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta 
dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis 
de la Corporació, per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o 
suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que suposin modificació al 
projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Nomenar directors facultatius de l’obra a l’Arquitecta Sra. 
Emma Muñoz Serrano i a l’Arquitecte Tècnic Sr. Francesc Xavier Roa 
Lopez, ambdós adscrits al Departament de Projectes d’Espai Públic 
d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement 
i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
El punt és aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Adaptació 
de l’edifici i construcció de nova escala d’evacuació al Centre Cultural 
J.N. Garcia Nieto i Escola de Música Roser Cabanas” 
 
El projecte bàsicament consisteix en unes obres de millora per adequar 
el Centre García Nieto a l’actual Codi Tècnic d’Edificació, que en el seu 
moment no estava vigent quan es va fer aquest edifici, i afecta a 
qüestions relacionades amb casos d’incendi i la seguritat d’utilització i 
accessibilitat. 
 
Les obres consistiran, per una banda, com ja diu el títol del projecte, en 
la instal·lació d’una escala exterior entre els dos edificis, Garcia Nieto i 
Escola de Música. Per altra banda, la conversió en una escala oberta i 
protegida de l’Escola de Música Roser Cabanas. Hi haurà una 
sectorització dels sectors sensibles i dels accessos d’ambdós centres i 
per últim, l’adequació de les vies d’evacuació a les ocupacions previstes. 
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Aquest és un projecte amb un pressupost de 247.913,68 euros, un 
termini d’execució previst estimat de quatre mesos que, en definitiva, el 
que pretén és adequar un edifici construït l’any 92, per a un sol ús i 
d’un sol volum, a les necessitats actuals de múltiples usos i, per tant, 
una ocupació diferent. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
10. Aprovar inicialment la proposta de denominar amb el nom de 
“Carles Navales”, la nova plaça pública situada al creuament Av. 
Salvador Allende/Carrer Almogàvers. 

Aprovar inicialment 
proposta nom Carles 
Navales, la nova 
plaça Av. Salvador 
Allende/C.Almogavers. 
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DICTAMEN 
 
“Atès que com conseqüència de l’aprovació i l’execució del projecte 
d’obres de reordenació del sector Almogàvers amb l’Avinguda Salvador 
Allende, s’ha ampliat el tram del carrer Almogàvers pel tal de que 
connecti amb l’Avinguda Salvador Allende i s’ha generat, en sentit sud, 
una plaça que dóna accés al nou Centre Cultural Sant Ildefons. 
 
Donat que aquest nou espai públic, que contempla una àmplia zona 
reurbanitzada amb bancs, arbres i jardins complementant tot l’entorn 
de l’equipament cultural i reforçant la millora del paisatge urbà que 
s’ha fet en els darrers anys en el barri de Sant Ildefons, precisa que se 
li doni un nom per tal de procedir a la seva incorporació al 
nomenclàtor de la nostra ciutat i facilitar d’aquesta manera la 
denominació de l’esmentat centre. 
 
Donat que per donar nom a aquest nou espai, l’equip de govern de la 
ciutat, desprès d’analitzar diferents propostes de candidatura, va 
prendre la decisió de proposar el nom de “Carles Navales” per assignar 
a la plaça de nova creació anteriorment esmentada, fonamentalment 
pel seu llegat ens els camps de les relacions laborals, la immigració, la 
inclusió social i la cultura. 
 
Atesos els mèrits contrets pel Carles Navales que de forma sintetitzada 
s’indiquen a continuació, tant a Cornellà, a la Comarca com a 
Catalunya son molt diversos i pel seu conjunt va ser mereixedor de la 
“Medalla d’Or al Mèrit en el Treball” a títol pòstum concedit pel 
Ministeri de Treball: 
 
Va ser un dels pioners del moviment obrer a la nostre comarca a 
principis dels anys 70, un dels referents, segons la historia, de la lluita 
obrera dels anys de la Dictadura, participant en la creació del sindicat 
de Comissions Obreres la seva instauració a la comarca, del que 
durant molts anys va ser secretari general. 
 
Va treballar de forma molt activa en la reconstrucció de la democràcia 
al nostre país i va participar durant molt anys en la vida local, sent 
regidor d’aquest Ajuntament en diferents períodes, assumint 
responsabilitats en les àrees de governació, interior, cultura. 
 
La seva impremta la podem trobar en diferents recons de la ciutat, hi 
ha dos treballs en els que hi va participar i que encara avui podem 
gaudir, son un referent per la ciutat: el Festival Internacional de 
Pallassos –Memorial Charlie Rivel- i la Nit de Reis. 
 
Va ser una de les primeres persones que va parlar del fenomen de la 
immigració: com calia abordar el tema i com s’hauria d’iniciar el 
procés de la seva integració. 
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A mitjans dels anys noranta va crear la revista “La Factoria”, revista 
social que ha estat una tribuna oberta tractant temes molt diversos, 
tant específics com generals, relacionats amb l’Estat del Benestar, 
l’Economia Social del Mercat, la Pau o Violència, El Circ o la Reforma 
de la Negociació Colectiva. 
 
Ha estat un gran productor d’articles i llibres, en àmbits molt diversos, 
però tots relacionats amb el desenvolupament humà. 
 
Donat que les raons de designació del seu nom a aquest nou espai que 
disposa la ciutat, en el barri de Sant Ildefons, es fonamenta en dos 
pilars fonamentalment: 
 
Perquè una part de la seva obra a Cornellà va ser obrir la cultura a la 
ciutadania, impulsant diferents projectes com és la Biblioteca Central, 
la restauració del Palau de Can Mercader, el Festival Internacional de 
Pallassos. 
 
Per la seva contribució a la integració i convivència ciutadana de les 
persones amb independència del seu origen. 
 
Atès que la proposta de denominació de la plaça ha estat consultada 
als grups polítics municipals i la família d’en Carles Navales. 
 
Vist l’informe emès pel Director de Programes de l’Alcaldia, obrant a 
l’expedient, pel qual es proposa denominar amb el nom de “Carles 
Navales” la nova plaça ubicada en la cantonada del sector sud en el 
creuament Av. Salvador Allende/carrer Almogàvers. 
 
Per tot això, la Presidenta de la Comissió Informativa de Presidència 
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de denominar amb el nom de 
“Carles Navales” la nova plaça pública ubicada en la cantonada del 
sector sud en el creuament de l’Avinguda Salvador Allende i el 
perllongament del carrer Almogàvers, construïda d’acord amb el 
projecte de reurbanització de l’entorn del nou Centre Cultural San 
Ildefons. 
 
Segon.- Sotmetre a exposició publica la present proposta perquè 
durant el termini de quinze les persones que ho considerin adient 
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
convenients, a partir del dia següent de la inserció al taulell d'anuncis 
d'aquesta corporació del present acord; transcorreguts el quals sense 
haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. 
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Tercer.- Donar trasllat del present acord al “Instituto Nacional de 
Estadística” pel seu coneixement i efectes adients.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Amb aquest punt el que fem és portar la proposta de denominar la plaça 
pública situada a l’encreuament de l’Avinguda Salvador Allende amb el 
carrer Almogàvers, Plaça Carles Navales. 
 
Sabeu que el passat dissabte 16 de març, varem obrir el nou Centre 
Cultural de Sant Ildefons, amb la seva Biblioteca, i per tant la ciutat pot 
gaudir ara d’un nou espai de coneixement, una Biblioteca amb una 
especificació molt concreta, que és els moviments socials. 
 
Carles Navales té un llegat a la nostra ciutat vinculat amb aquests 
moviments socials, en els camps de les relacions laborals, de la 
immigració, de la inclusió social i de la cultura. Va pertànyer als 
moviments de lluita obrera dels anys 70, sent un referent als inicis de la 
democràcia. Va participar en la creació del Sindicat Comissions Obreres, 
ha deixat una empremta cultural a la ciutat amb el Festival de 
Pallassos, Nit de Reis, amb la tasca realitzada sent Regidor d’aquest 
Ajuntament. Va ser mereixedor, també, de la Medalla d’Or al Mèrit en el 
Treball. En definitiva, va contribuir a la integració i a la convivència 
ciutadana de les persones, amb independència del seu origen. 
 
Per tot això que acabo d’explicar i que queda recollit en l’acord que hem 
presentat al Ple, és evident la connexió d’aquest nou espai que és una 
porta d’entrada al coneixement i la cultura, amb la figura del Carles 
Navales i per això proposem aquest nom. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Nosaltres votem en contra de l’aprovació inicial de la proposta, 
bàsicament perquè, tal i com es va explicar a la Comissió Informativa, la 
proposta del nom de Carles Navales per la plaça pública del barri de 
Sant Ildefons, no surt d’un procés participatiu de tria de nom, ni entre 
les entitats ni els Grups municipals i és per això el nostre sentit del vot. 
 
Aprofitem també aquest espai per recordar que ara fa justament un any 
es va aprovar per Ple, una moció per la qual algun equipament de la 
ciutat portés el nom de Josep Llobera, que és una de les creus de Sant 
Jordi que tenen ciutadans il·lustres de Cornellà. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Afirmar que és veritat, que va ser el tripartit qui li va atorgar, ho dic una 
mica per recordar qui fa els reconeixements. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
El nostre vot serà en positiu, però voldríem dir algunes coses. En primer 
lloc, pensem que no és l’entorn de vinculació més adequat per en Carles 
Navales, la zona de Sant Ildefons. Creiem que segurament la zona del 
Pedró, amb els nous carrers que puguin haver en la zona de Siemens, 
podria ser una zona més adequada, però ja que el Govern és el lloc que 
ha decidit, ens sembla bé. 
 
Desprès dir que pensem que hem de fer, com a ciutat, un nomenclator, 
un grup de gent, de persones de la ciutat importants, en el que  es 
decideixin o aportin noms per donar nom a edificis, places o carrers, ja 
que pensem que és important per a que el consens -que abans deia 
Mònica- es pugui portar a terme i es faci. I recordar també que des del 
Consell de la Dona es va proposar fa temps una llista de dones que 
s’havia de fer i no s’està portant a terme. Pensem que el tema de noms 
de dones importants d’aquesta ciutat s’hauria de posar també a 
edificis, places o carrers. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En aquest punt serà una mica repetir el que han dit els companys 
anteriors. Ens abstindrem a la proposta perquè entenem que els noms 
que es donin als nou espais de la ciutat haurien de tenir un major 
consens i escoltar diferents propostes que puguin venir de col·lectius i 
entitats. 
 
A més, considerem que, tal i com sempre s’ha presumit per part de 
l’Equip de Govern d’una ciutat oberta a la participació ciutadana, creiem 
que aquest seria un bon exemple, el de posar el nom als espais que 
desprès han de perdurar a Cornellà. És un moment per escoltar, tant a 
les entitats com als Grups Polítiques, què tenim que dir i aportar al 
respecte. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Tan sols recordar que aquesta proposta va ser una iniciativa ciutadana 
de fer moltes més coses, de sindicats, d’empresaris, societat civil, i que 
en el seu moment es va ajornar. 
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En algun Ple ja hem comentat que probablement -i he estat d’acord- fer 
algun tipus de reglament, una mica per saber quin és el mètode de 
proposta de noms i d’equipaments a la ciutat, però crec que també hi ha 
persones que són rellevants. Considero que en Carles Navales és una 
persona rellevant, i crec que entrar en aquest debat seria fer un pèssim 
favor a la història d’aquesta ciutat, i en el seu moment es va estudiar, 
es va analitzar, és una proposta que, a més a més, hem demanat, no el 
vist i plau, però sí què pensava la família i persones que havien 
promogut algunes activitats. I hem fet un procediment semblant al que 
es va fer al Barri d’Almeda, amb una persona important d’aquell barri, 
que era un capellà. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 



 
 

 
 

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

 

 55

 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
 
11. Modificar la composició permanent de la Junta Local de 
Seguretat de Cornellà de Llobregat, amb la incorporació, en 
qualitat de vocal, del Capità en Cap de la Companyia de Vilanova i 
la Geltrú, de la Guàrdia Civil. 

Modificar composició 
Junta Local de Seguretat. 

 
DICTAMEN 
 
“Vista la sol·licitud efectuada pel Capità en Cap de la Companyia de 
Vilanova i la Geltrú, de la Guàrdia Civil, sol·licitant la incorporació 
d’aquest Cos de seguretat en la Junta Local de Seguretat de Cornellà 
de Llobregat, per estar inclòs aquest Municipi dintre de l’àmbit 
territorial de la seva jurisdicció. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 9.2.e) de la Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat pública de 
Catalunya, poden formar part  de la Junta Local de Seguretat, amb 
veu i vot i amb caràcter permanent, els Caps de la Guàrdia Civil que 
tinguin responsabilitats funcionals al Municipi. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple del l’Ajuntament l’adopció 
del següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la composició permanent de la Junta Local de 
Seguretat de Cornellà de Llobregat, amb la incorporació, en qualitat de 
Vocal, del Capità en Cap de la Companyia de Vilanova i la Geltrú, de la 
Guàrdia Civil. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Companyia de la Guàrdia 
Civil de Vilanova i la Geltrú, a la Delegació Territorial del Govern, així 
com a la resta de Vocals membres permanents de la Junta Local de 
Seguretat, pel seu coneixement i efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
És per modificar la composició permanent de la Junta Local de 
Seguretat de Cornellà de Llobregat, amb la incorporació, en qualitat de 
vocal, del Capità en Cap de la Companyia de Vilanova i la Geltrú, de la 
Guàrdia Civil. 
 
Fins ara no teníem dintre de la Junta Local de Seguretat a la Guàrdia 
Civil, i el Capità Cap de Vilanova, que és la demarcació a la que pertany 
Cornellà, ens va trucar i ens van dir que estarien interessats en formar 
part d’aquesta Junta Local de Seguretat, ja que ells tenen una sèrie de 
competències que desenvolupen en aquesta ciutat, com és el tema del 
contraban, de delictes que es denuncien fora del que és la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, i algunes altres. Per tant, per la nostra part no 
hi va haver cap inconvenient i per això portem aquesta aprovació de 
canvi de composició de la Junta. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a la creació 
d’una Comissió de Seguiment de Mocions aprovades. 

Moció Grup Municipal del 
PP, relativa a la creació 
d’una Comissió Seguiment 
de Mocions aprovades. 

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: 
 
“Atenent a que les mocions són l’instrument polític fonamental amb el 
que compten els regidors i Grups Polítics amb representació al 
Consistori per a elevar propostes o peticions i sotmetre-les a la 
consideració del Ple i que és obligació de l’Alcalde el compliment i 
execució de les mateixes. 
 
Atenent a que els Grups de l’oposició en l’actualitat no disposem 
d’informació directa i puntual de la posada en marxa de les mocions 
aprovades pel Ple, ni del seu grau de compliment, ni dels terminis 
d’execució de les mateixes. 
 
Atenent a que es dóna la circumstància de que, en ocasions, alguna 
moció presentada per l’oposició i aprovada pel Ple no ha estat després 
executada per l’Equip de Govern, o bé la seva execució es demora més 
de l’acordat, previst o desitjable. 
 
Atenent a que pot donar-se el cas de que les mesures adoptades 
finalment no siguin totalment fidels a l’esperit de la pròpia moció o als 
objectius que perseguia el Grup Municipal amb aquesta proposta, ja 
que aquest no ha pogut participar en la seva posada en marxa. 
 
És necessària la creació d’un òrgan de seguiment de les mocions 
aprovades pel Ple, amb una composició plural i flexible, per aconseguir 
dos objectius fonamentals: en primer lloc assegurar el compliment dels 
acords adoptats; en segon lloc, enriquir les propostes amb la 
participació de tots els grups polítics (exigint-los també un compromís 
de participació per a fer realitat les propostes que eleven al Ple). 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple per a la seva aprovació els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Crear una comissió o grup de treball sense remuneració, amb 
la finalitat de fer el seguiment de les mocions aprovades pel Ple de la 
Corporació. 
 
Formaran part d’aquesta comissió representants dels grups 
municipals, amb un mínim d’un representant per Grup. Quan 
l’assumpte ho requereixi, es podran incorporar persones alienes a la 
comissió o grup de treball (tècnics) amb veu però sense vot. 
 
La periodicitat de les reunions del grup de treball o comissió serà cada 
tres mesos com a mínim. 
 
Segon.- Que es doni compte puntualment al Ple de la Corporació del 
treball desenvolupat per aquesta comissió o grup de treball al menys 
cada sis mesos pel que fa a l’estat d’execució de les iniciatives 
recollides a les mocions.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una moció presentada pel Grup municipal del Partit Popular, i jo 
abans de que la presenti, faré una proposta, sense el consens del meu 
Grup, però sí com a Govern. Si l’accepteu, la retirem. 
 
Crec que crear una nova Comissió no té sentit, però en canvi, fer un 
seguiment de les mocions aprovades em sembla una cosa bastant 
interessant, de totes les mocions que aquí s’aprovin i que obliguin a uns 
i altres. Per tant la proposta seria fer-ho, però dins de la Comissió 
Informativa de Presidència, si esteu d’acord, ho retireu. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres tindríem una contraproposta que seria, i desprès en l’apartat 
de precs i preguntes hi ha un prec en aquest sentit, doncs aprofito per 
anticipar-lo. Si fos en comptes de fer-ho en la Comissió de Presidència, 
fer-ho en la Junta de Portaveus, incloent que hi hagués Secretària i es 
fes també l’Acta de la Junta de Portaveus. Desprès tenim un prec que va 
en aquest sentit. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
La Junta de Portaveus té un altre sentit, per tant, jo el que us plantejo 
és que ho aglutineu tot on es tingui que aglutinar, que és, des del punt 
de vista institucional, la Informativa de Presidència. Desprès del Prec 
potser ja ho pensarem. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres hem presentat aquesta moció perquè els Grups de l’oposició 
en l’actualitat no disposem d’informació directa i puntual de la posta en 
marxa de les mocions aprovades al Ple, ni del seu grau de compliment i 
dels seus terminis d’execució. 
 
Es dóna la circumstància de que, en ocasions, com ara mateix en aquest 
Ple ha quedat de manifest, alguna moció presentada per l’oposició i 
aprovada pel Ple no ha sigut desprès executada per l’Equip de govern, 
en la seva execució es demora més de l’acordat i desitjable. 
 
En el Ple s’han aprovat també mocions on els objectius no queden 
definits amb claredat, on no s’especifiquen els terminis, mocions que 
s’aproven i que desprès queden en aquesta espècie de llimbs de les 
mocions aprovades a l’Ajuntament, i que per falta de concreció mai 
arribem a saber el seu grau de compliment. 
 
Per aquests motius ens sembla raonable tenir un òrgan, que sigui sense 
remuneració, per conèixer l’estat dels acords als que s’arriba al Ple. Un 
òrgan on l’Equip de Govern donés compte de com estan les coses 
aprovades al Ple. Per això creiem que és necessària la creació d’un 
òrgan de seguiment de les mocions aprovades pel Ple, amb una 
composició plural i flexible per aconseguir dos objectius fonamentals: en 
primer lloc, assegurar el compliment del acords adoptats, i en segon lloc, 
enriquir les propostes amb la participació de tots els Grups Polítics. 
 
Per tot això el Grup del Partit Popular proposa al Ple l’aprovació dels 
següents acords: 
 
Primer.- Crear una comissió o grup de treball sense remuneració amb la 
finalitat de fer el seguiment de les mocions aprovades pel Ple de la 
Corporació. 
 
Segon.- Donar compte puntualment al Ple de la Corporació del treball 
desenvolupat per aquesta Comissió, al menys un cop cada sis mesos, 
pel que fa a l’estat d’execució de les iniciatives recollides en les mocions. 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Molt breu perquè, més que res, crec que el que volíem comentar ja ho ha 
fet l’Alcalde. 
 
Òbviament nosaltres estem d’acord amb el fons de la moció perquè 
nosaltres el que estem veient, com el Partit Popular, que hi ha acords de 
mocions que no s’estan seguint i que, per tant, necessiten ser posats 
sobre la taula, i aquesta sensació de que s’estan aprovant mocions i que 
desprès no s’acaben complint, la veritat, creiem que no és la més 
correcta. 
 
Però estem d’acord amb el fons perquè és que no s’està fent, però amb 
la forma no. No entenem com el Partit Popular, que és un partit que 
només pensa en crear comissions, comissions de seguiment i, 
veritablement, el que acabarem és tots desbordats, quan hi ha coses 
que es poden parlar tranquil·lament, perquè el que veritablement 
importa és la voluntat de diàleg de tot plegat. Per tant jo els demanaria 
que properament, quan vagin presentant més mocions, que, si us plau, 
redueixin la burocràcia a la que volen sotmetre a aquest Ajuntament. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Bé, com no sé si constarà en acta el suggeriment inicial de l’Alcalde, en 
tot cas, aprofito, que per a nosaltres és un bon mètode que el marc de la 
Comissió Informativa de Presidència sigui un espai on es faci un 
seguiment dels acords. 
 
Entenc que segons quins acords fins i tot necessitarem el Cap de 
Patrimoni, del Museu, perquè hi ha acords que són del pleistoceno 
superior, perquè ens van quedant, ens van quedant, com els dels noms 
que hem parlat en el punt anterior. Hi ha coses que ens van quedant, no 
d’aquest mandat, sinó de l’anterior i l’anterior. Hi ha acords que fem i es 
queden i segurament algú hauria de revisar i d’actualitzar. Potser 
hauríem de buscar un sistema d’una certa transparència. 
 
El que a nosaltres no ens agrada de la moció del Partit Popular, 
entenem i comprenem l’esperit de que val la pena de que els acords que 
fem, algú vetlli perquè es vagin seguint, però no ens agrada perquè 
acaba acceptant, en certa mesura, una incapacitat dels Regidors de 
l’oposició de fer la nostra feia. 
 
La nostra feina és assegurar que l’Equip de Govern faci allò a que s’ha 
compromès en una moció i, en la mesura de les possibilitats, nosaltres 
intentem a les Informatives o a les Juntes de Portaveus o on podem, que 
l’Equip de Govern feu allò que ens hem compromès que heu de fer, i les 
coses que superen el marc del municipi intentem fer-les allà on podem. 
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Per tant, nosaltres votem en contra bàsicament perquè aquest exercici, -
creiem que sí pot ser a la Comissió Informativa com ha plantejat 
l’Alcalde, em sembla correcte, però en Junta de Portaveus també 
intentarem fer-vos intentar compartir amb nosaltres com van els acords i 
les coses que anem aprovant. Tot i que en aquest Ple no són plens com 
altres plens veïns on aproven coses de “lo divino i de lo humano”, sinó 
que és un Ple on els acords ja són molt restringits, on sovint només 
parlem de coses molt restringides d’afectació a la ciutat. Per tant, creiem 
que hauria de ser força senzill fer un seguiment dels acords que hem 
pres. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Nosaltres ja hem manifestat la nostra posició. Voleu fer algun comentari 
més?. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del 
PP  
 
El sentit d’aquesta moció que nosaltres presentem ve donat perquè 
nosaltres en aquest règim de control que dieu que hem de seguir, fem 
preguntes, igual si es llegeix les actes del Ple, les veuràs, on preguntem 
“què ha passat amb aquesta moció”?, “què s’ha fet amb aquesta 
moció”?.En l’última pregunta que varem fer, i no vaig a treure de quina 
moció era per no entrar en un debat que no té sentit, se’ns va contestar 
de tal forma que no és que ens fes pensar que no s’havia executat la 
moció, sinó que aquesta no tenia sentit en la seva execució. Encara que 
no tinc necessitat, us passo la resposta que és concisa, de dues frases, 
què s’ha fet relació a aquesta moció? i quina contestació tenim?, no 
tenim contestació. A partir aquí, no és que nosaltres no fem el control, 
l’hem fet, el que passa és que el que no volem és que de les dues 
preguntes o dels dos precs que tenim a cada sessió, tenir que utilitzar-
los per fer el seguiment de les mocions i per poder-ho utilitzar per a 
altres coses més constructives. Dit això, gràcies per dir-nos el que tenim 
que fer. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
És curiós, el Partit Popular presenta les seves mocions, nosaltres anem 
amb un to constructiu i se’ns contesta així. Bé, si això serveix per fer 
millor l’article del Cornellà Informa d’aquest mes, millor que millor. El 
que nosaltres suggerim és que el plantejament que ens fa l’Equip de 
Govern ens sembla que és raonable, perquè a la Comissió Informativa 
de Presidència hi ha Acta, que és el que jo crec que us preocupa a 
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vosaltres, i entenc que preguntar a les Comissions Informatives no ens 
ha de gastar les preguntes al Ple. Les preguntes al Ple són les que es 
fan al Ple i demanar compliment de coses és un altre espai. 
 
Jo entenc el neguit i el comparteixo, però crec que el plantejament era un 
altre. Nosaltres no volem fer res que faciliti que l’Equip de Govern no 
compleixi amb els acords que es prenguin aquí. No és aquesta la 
qüestió. 
 
L’Equip de Govern en les parts que li correspongui dels acords de les 
mocions, haurà de complir, i en alguns casos ho fa, en alguns casos 
triga molt i nosaltres no ens farem corresponsables de les respostes de 
l’Equip de Govern a les preguntes que us fan, faltaria més, especialment 
d’algun company d’aquest Ple que és especialment concís en les seves 
respostes, això és responsabilitat seva. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Nosaltres mantindrem el mateix, és a dir, de les mocions es farà el 
seguiment, a partir d’ara, les mocions que s’aprovin, en el marc de la 
Comissió Informativa de Presidència. 
 
Nosaltres mantenim, evidentment, aquesta proposta que fèiem abans, 
no era una proposta per dir que si no l’accepteu no ho farem. Crec que 
està bé com a mètode, no crec que això eviti ni les preguntes ni les 
respostes. Les preguntes són les mateixes que es fan en molts llocs, les 
respostes també són les mateixes que es donen en tots els llocs. 
 
 
 
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.   
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
 
 
2.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El senyor Rosell havia presentat una pregunta al Ple anterior i em 
sembla que ja està contestada, i una altra a aquest, i crec que també ho 
està. 
 
 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura Regidor del Grup 
Municipal del CiU, s’ha presentat la present pregunta, que resta 
com segueix: 
 
“Primera.- El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber el 
nombre d’habitatges buits a la ciutat de Cornellà de titularitat pública 
a data d’avui o el més a prop possible de la data d’avui. La informació 
podria ser facilitada de forma resumida, segons les variables de la 
taula posterior, de forma prou detallada i entenedora per cadascuna 
de les promocions. 
 

Promoció Acabades o 
en curs 

Règim Propietari Superfície 
útil 

Preu mig 
m2 

Pisos 
adaptats 

Pisos amb nº 
habitacions 
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Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Aprofitant que avui hem aprovat el Pla d’Igualtat que, com ens ha 
explicat la Regidora, un dels eixos, tot i que no és el més important, i a 
més a més, ho plantejo perquè és un tema recorrent que ha sortit al Ple i 
en altres àmbits, és que preguem que definitivament és tingui cura del 
llenguatge no sexista, sobretot en relació amb les campanyes de difusió 
de projectes o programes que impulsa l’Ajuntament i que té una amplia 
difusió a la ciutat, com és el cas d’alguna campanya que darrerament 
ha estat endegada per l’Ajuntament i la publicitat que fa és llenguatge 
sexista. 
 
 

Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Sol·licitar, ja que vam liquidar el pressupost el mes passat, us pregaríem 
que, quan tingueu possibilitat de fer-ho, se’ns detallés, de l’any 2012, 
els mitjans de comunicació en els quals el nostre Ajuntament ha inserit 
publicitat i per quin import. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Això és una pregunta. 
 
 

Per part de la senyora Isabel Pérez Espinosa regidora del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que resta 
com segueix: 
 
“Atès l’Ordre del Ministeri de Foment FOM/3052/2008 de 23 de 
setembre per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica per a la instal·lació 
de reductors de la velocitat i bandes transversals d’alertes en 
carreteres de la Xarxa de Carreteres de l’Estat. 
 
Atès els nombrosos guals i ressalts presents a les calçades de la nostra 
ciutat. 
 
Atès el malestar i inconvenients que aquests guals i ressalts 
provoquen de forma generalitzada als veïns i veïnes de Cornellà que 
circulen pel municipi. 
 
Per tot el que s’exposa, el Partit Popular de Cornellà SOL·LICITA, 
 
- Compleixen els guals i ressalts presents a les calçades de tot el 

municipi les condicions tècniques per adequar-se a la normativa 
corresponent vigent en aquesta matèria i no esdevenir així obstacles 
al trànsit i l’accessibilitat?.” 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Partit Popular havia presentat una pregunta que ja té resposta. En 
tenen més o algun prec?  
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Una pregunta i dos precs. 
 
La pregunta és en el sentit de l’últim Consell d’Esports que es va 
celebrar el passat dimarts, i que no ens va ser comunicat. La pregunta 
és, per què no se’ns va comunicar?. Quins problemes hi va haver?. No 
entenem com no se’ns va citar a la celebració del Consell. 
 
Tenim dos Precs. El primer, ja ho he anticipat abans, però ho explico 
una mica més.  
 
“El ROM del nostre Ajuntament estableix en l’article 91, que “la Junta 
de Portaveus és un òrgan col·legiat”, i en el 93, que “de les sessions que 
celebri la Junta de Portaveus no s’aixecarà acta ni es requerirà la 
presència de la Secretària General de l’Ajuntament, a excepció de quan 
aquesta actuï en exercici de les atribucions a que fa referència el 
número 1 de l’article 92, o quan l’Alcalde, a iniciativa pròpia, o a petició 
de la meitat dels seus membres que representin, com a mínim, una 
quarta part dels membres de la Corporación, així ho decideixin”. 
 
Segons la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en l’article 26, que és sobre 
convocatòries i sessions d’òrgans col·legiats, assenyala que “per a la 
vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de sessions i 
presa d’acords, es requerirà la presència del President i de Secretari, o 
en el seu cas, dels que els substitueixin”, i en l’article 27, sobre Actes, 
assenyala que “de cada sessió que celebri cada òrgan col·legiat 
s’aixecarà Acta pel Secretari”. 
 
Donat que tant a les Comissions Informatives, com al Consell de Ciutat i 
als Consells de Participació tenen en la seva composició la figura del 
Secretari que aixeca la corresponent acta de la sessió i que la Junta de 
Portaveus no té menor importància que les anteriors, preguem que 
s’incorpori la figura del Secretari i s’aixequi Acta de la Junta de 
Portaveus.” 
 
El segon Prec és en base a la transcripció de les Actes i de la llengua en 
la que es fa. Igualment ho explico. 
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“El Reglament per a l’ús de la llengua catalana de data 26 de juliol de 
2005, article 3, punt 2, diu que “les actes de les sessions que realitzi 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en Ple, la Junta de Govern Local i 
les Comissions Informatives i la resta d’òrgans col·legiats, s’han de 
redactar, normalment, en llengua catalana”. 
 
Donat que en aquest Ple i des d’aquest Grup Municipal ja s’ha sol·licitat 
que es recullin a les Actes el contingut de les intervencions que es 
realitzen en la llengua en que s’hagin expressat, prego que, a partir 
d’aquest moment, es reculli a les Actes les intervencions en les llengües 
en que s’hagi manifestat l’interlocutor. 
 
Aquest prec el fem extensible, no sols a les Actes dels Plens, sinó també 
de les Comissions Informatives i la resta d’òrgans col·legiats.” 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Preguntar al Regidor d’Esports si vol contestar el per què no es va 
convocar als Grups. 
 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup 
Municipal del PSC 
 
Com s’ha informat a tots els Grups, per un error en la tramesa del 
correu electrònic que s’envia a tots els membres dels Consell Municipal 
d’Esports, no es va enviar als Grups Municipals. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Recalcar que als Grups no, als representants que aquests han designat 
en el Consell, que no és el mateix. 
 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup 
Municipal del PSC 
 
Lamentar profundament l’error, perquè, a més, era una reunió molt 
important i òbviament no tornarà a succeir. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i vint-i-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. 
 


