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ACTA PLE NÚM. 7/13 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 23 DE MAIG 
2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 23 DE MAIG DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
23 de maig 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. 6/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 d’abril d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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2.- Ratificar el decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona. 

Ratificar decret 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
 
2.1- Decret núm. 2785/13 de data 14 de maig. 
 
“Mitjançant Decret número 7672/2011, de 3 de novembre, 
posteriorment modificat per Decrets 2549/2012, de 27 d’abril i 
3452/2012, de 5 de juny, i com a conseqüència de la nova 
organització derivada de la Corporació sorgida de les Eleccions 
Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, aquesta 
Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del Consell 
Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del representant del Club Pàdel Cornellà, de 
data 26 d’abril, acompanyat d’informe del Director d’Esports d’aquest 
Ajuntament, es sol·licita la inclusió i nomenament de representants 
d’aquesta entitat en el Ple de l’esmentat Consell. 
 
Atès que mitjançant escrit del representant de la U.D. Cornellà, de 
data 19 d’abril, acompanyat d’informe del Director d’Esports d’aquest 
Ajuntament, es sol·licita la modificació de la composició del Ple de 
l’esmentat Consell, amb la substitució dels seus representants, titular 
i suplent. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 7672/2011, de 3 de 
novembre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament dels representants, titular i 

suplent, de la U.D. Cornellà, en el Ple d’aquest Consell. 
 
 Nomenar en representació de la citada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular i suplent, a les persones següents: 
 

- Titular: Senyor Alejandro Talavera Nos 
- Suplent: Senyor Javier Sancho García 

 
 Nomenar en representació del Club Pàdel Cornellà en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular i suplents, a les persones següents: 
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- Titular: Senyor Miquel Gutierrez Soriano 
- Suplent: Senyor Antonio Moral Armada 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i 
Secretari del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes legals oportuns. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
3. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria. 

Aprovar expedient modi- 
ficació de crèdits 16/2013 

DICTAMEN 
 
“Vista sol·licitud de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria del Departament d’Acció Social, motivada per 
l’augment de les despeses destinades a ajuts d’habitatges degut al fort 
increment de desnonaments detectats, per un import de 50.536 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit del Departament d’Acció 
Territorial i Habitatge, per suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de tresoreria, per fer front al cost real de les escomeses de 
la Biblioteca Sant Ildefons, per un import de 7.112,01 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Guardia Urbana, sol·licitant 
modificació de crèdits per suplement amb càrrec al Romanent de 
Tresoreria, motivada per la necessitat d’ampliar la partida de reparació 
de vehicles de la Guardia Urbana, per import de 51.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb 
càrrec al Romanent de Tresoreria del Departament de Cultura, als 
efectes de la posada en marxa d’un servei de venda d’entrades 
anticipades i presencial a les taquilles de les entrades de les activitats 
escèniques del Departament de Cultura, per import de 21.780 euros. 
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Vist el càlcul realitzat per la Intervenció General, dels interessos de 
demora a pagar en relació al preu just de la finca 2 del Pla Especial 
d’Assignació d’Usos del Subsector Ribera Serrallo, cal incrementar la 
consignació de la partida en 95.641 euros per fer front al seu 
pagament. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec al Romanent de Tresoreria del Departament de Patrimoni, 
motivada per la redistribució de partides del Departament, per un 
import de 4.839,73 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. 
 
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 
16/2013 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria que es proposa, segons el següent detall i 
resum per capítols: 
 
MODIFICACIÓ PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE 
TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0332.231P5.4800000 AJUTS/ADULTS 358.945,00 50.536,00 0,00 409.481,00 
0551.332I0.7400001 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/ 
 BIBLIOTECA S.ILDEFONS (IC.12) 174.953,89 7.112,01 0,00 182.065,90 
0554.130A0.2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA 

URBANA (A) 26.460,00 51.000,00 0,00 77.460,00 
0661.330A1.2270800 SERVEIS DE 

RECAPTACIÓ/VENDA 
D'ENTRADES 0,00 21.780,00 0,00 21.780,00 

0772.934A3.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 17.286,53 95.641,00 0,00 112.927,53 
0781.933J0.2260400 DESPESES 

JURÍDIQUES/PATRIMONI 13.613,27 4.839,73 0,00 18.453,00 
 
 TOTAL DESPESES…………………....  230.908,74 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA 

DESPESES GENERALS 15.415.756,86 230.908,74 0,00 15.646.665,60 
 
 TOTAL INGRESSOS………………..….  230.908,74 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 77.619,73 0,00 
Cap. III.- Despeses financeres 95.641,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 50.536,00 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital 7.112,01 0,00 
 ----------------- --------- 
 TOTAL 230.908,74 0,00 
 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap.VIII.- Actius Financers 230.908,74 0,00 
 ----------------- --------- 
 TOTAL 230.908,74 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent 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 
 
Aquest punt tracta de l’aprovació de la modificació de crèdit amb càrrec 
a romanent, per un total de 230.908,74 euros. Hi ha 50.536 euros de 
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modificació per la partida d’ajuts d’habitatges, 7.112 euros per una 
transferència a PROCORNELLÀ, pel tema de les escomeses de la 
Biblioteca de Sant Ildefons. Una de 51.000 euros que és per reparar tots 
els vehicles del parc municipal, i 21.780 euros pel servei de recaptació, 
venda d’entrades, que és per establir un programa de venda d’entrades 
en tots els equipaments municipals, ja sigui on line o presencial. I 
desprès hi ha 95.641 euros per interessos de demora, que té a veure 
amb una parcel·la de Ribera Serrallo, i per últim 4.839,73 euros que són 
temes de Patrimoni, per pagar els augments de lloguers i alguna cosa 
més que hem de fer amb el tema de les Comunitats de Propietaris en les 
quals l’Ajuntament és propietari d’alguns baixos o locals. Seria només 
això, aquestes modificacions per un total -com he dit- de 230.908,74. 
 
 
 
 
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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4. Aprovar la rectificació del punt primer de l’acord del Ple de 
data 21 de març d’enguany, referent a l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 8/2013. 

Aprovar rectificació punt 
primer acord Ple modifica- 
ció de crèdits 8/2013. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’Acord Plenari de data 21 de març de 2013, d’aprovació inicial de 
la modificació de crèdit número 8/2013 per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria, baixes per 
anul·lació de despeses i nous ingressos, per un import total de 
13.957.183,68 euros. 
 
Atès que s’han detectat errors en alguna de les aplicacions 
pressupostaries creades per al reconeixement de crèdits d’exercicis 
tancats, d’acord amb la naturalesa de la prestació continguda a la 
factura a incloure en el citat reconeixement, pel que procedeix la seva 
rectificació. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i 
l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els 
articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost 
per a l’any 2013. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que 
estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a 
l’any 2013, i vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar el punt primer de l’Acord adoptat pel Ple de data 21 
de març de 2013, on diu: 
 
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  
 
…/… 
 
0554.130A0.2260204 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES 

(CR) 0,00 3.493,50 0,00 3.493,50 
0883.924C0.2211201 SUBM. MATERIAL ELECTRIC/ 

ACCIO COMUNITARIA (CR) 0,00 1.686,74 0,00 1.686,74 
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…/… 

 
Ha de dir: 
 
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  
 
…/.. 
 
0554.130A0.2260102 ATENCIONS PROTOCOL.LARIES 

(CR) 0,00 3.493,50 0,00 3.493,50 
0883.924C0.2130001 REPARACIO MATERIAL 

ELECTRONIC (CR) 0,00 1.686,74 0,00 1.686,74 
 
…/… 

 
 
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 rectificació d’un punt del Ple de març referent a un canvi en el 
tema de la codificació dels números de la partida i, per altra banda, allà 
on diu “subministrament material elèctric/Acció Comunitària”, ha de dir 
“reparació material electrònic”. Només el canvi de la nomenclatura i del 
codi de la partida. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT 
 
 
5. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGM-76, 
a l’entorn de l’antic Cinema Sandor i l’illa delimitada per l’Avda. 
St. Ildefons, Avda. República Argentina, carrer la Miranda i carrer 
Mn. Andreu. 

Aprovar provisionalment 
Modificació PGM-76 antic 
Cinema Sandor. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’antic 
Cinema Sandor i l’illa delimitada per l’Avda St Ildefons, Avda 
República Argentina, carrer la Miranda i carrer Mn Andreu, al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist l’acord del Ple de la corporació de data 31 de gener de 2013, en 
virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació de PGM i 
s’acordà la seva publicació, la qual es va dur a terme mitjançant 
inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
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data 19 de febrer de 2013, en el diari “El Periódico de Catalunya” del 
dia 13 de febrer de 2013, a la Web municipal entre els dies 7 de febrer 
de 2013 al 7 de març de 2013 i al Tauler d’Anuncis de la corporació 
entre els dies 11 de febrer de 2013 al 11 de març de 2013, per un 
termini d’un mes, així com les notificacions efectuades a tots els 
interessats en l’expedient i als ajuntaments del Prat de Llobregat, de 
l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, de Sant Joan Despí 
i d’esplugues de Llobregat, sense que en aquell tràmit d’exposició 
pública, s’hagin presentat al·legacions ni formulat suggeriments 
segons resulta de l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe 25/2013 de la Secretaria General de data 15 de maig de 
2013. 
 
Vist els nous exemplars de la modificació (memòria de maig 2013, 
annex 8, annex 10, i la totalitat de plànols) i l’informe d’aclariments 
emès pel Gerent de planificació i gestió urbanística de data 15 de maig 
de 2013. 
 
Vist l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge, de data 16 
de maig de 2013 que es transcriu en la seva part necessària: 
 
“1. Vist l’informe emes per la Secretaria General de l’Ajuntament, en 
data 15 de maig de 2013, amb motiu del tràmit d’aprovació provisional 
de l’expedient de Modificació del PGM-76 a l’entorn de l’antic cinema 
Sandor i l’illa de Sant Ildefons delimitada per l’avinguda República 
Argentina, carrer de la Miranda i carrer de Mossèn Andreu, en relació 
a la falta d’acreditació de la propietat municipal dels terrenys inclosos 
a l’illa de Sant Ildefons, ja que d’acord els informes emesos pel 
Departament de Patrimoni, part de la Plaça Antonio Machado es 
propietat de telefònica, i tampoc acrediten la situació dominical d’una 
part dels terrenys inclosos a l’àmbit de l’illa, es detecta: a) que tot i que 
la plaça Antonio Machado està exclosa de l’àmbit de la Modificació, el 
seu àmbit no estava bé definit, ja que una part situada a l’altre costat 
de l’edifici de telefònica figurava com a sòl públic, i b) tot i que el sòl 
públic, del resto de la illa inclosa a l’expedient procedeix de les 
cessions de Construcciones Espanyoles, i pertanyen a diferents 
finques registrals que figuren a nom de l’ajuntament, els informes 
emesos no abarcaven la totalitat, concretament faltava l’acreditació del 
c/Bedoll, c/Camfso (en el tram comprès entre el carrer Cristofol 
Llargués i la Plaça Rosalia de Castro), Plaça Galicia, Plaça Rosalia de 
Castro, c/Buguenvíl·lea, c/Bruc, c/Boix i c/Begònia. 
 
2. En relació a la errada detectada en la delimitació dels sòls públics, 
se reajusta l’àmbit de la modificació del document de Modificació, tot 
excloent els terrenys situats al sud de l’edifici de telefònica, en tant 
que el planejament ja preveia que tots els sòls de la modificació eren 
sols públics. Es tracta d’un reajusto per subsanament d’un error 
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material de la superfície de l’àmbit, que no suposa cap canvi de model 
ni del criteri d’ordenació, però que implica modificar aquest error 
d’àmbit en els plànols i en el quadres de la memòria, així com a 
l’annex 8. Valoració quantitativa i qualitativa de la reserva d’espais 
lliurees a l’àmbit de la Modificació. Son modificacions de detall, i com 
a tal s’incorporen a l’expedient que es tramita per la seva aprovació 
provisional. 
 
3. En relació a l’acreditació de la propietat de les finques que faltaven, 
s’adjunta les fitxes, dels carrers i places abans citades, de l’Inventari 
General dels Bens i Drets de l’Ajuntament, que consten a l’Àrea 
d’Acció Territorial, i que completen la documentació acreditativa de la 
propietat de la totalitat sòl públic inclòs a l’illa de Sant Ildefons de 
l’expedient de Modificació en tràmit. 
 
L’expedient de modificació puntual del PGM-76 a l’entorn de l’antic 
cinema Sandor i l’illa delimitada per l’avinguda de Sant Ildefons, 
l’avinguda República Argentina, el c/ de la Miranda i el c/Mossèn 
Andreu, de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont t i Altimira, d’acord al Pla general metropolità, al Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, amb les modificacions incorporades per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 
(RTLU), al Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006), 
incorpora les modificacions de detall, abans citades, així com la 
documentació acreditativa de la propietat pública, està complert i per 
tant es pot procedir a la seva tramitació pel Ple de l’ajuntament en els 
termes establerts per l’article 85 del TRLUC.” 
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 17 de maig de 2013 que complementari de l’emès en data 8 de 
maig de 2013. 
 
Atès el que estableixen els articles 76 en relació a la formulació de 
figures de planejament urbanístic, article 80 en relació a l’aprovació 
definitiva per part de la comissió territorial d’urbanisme, l’article 85 en 
relació a la seva tramitació i l’article 96 en relació a la modificació de 
les figures de planejament urbanístic; del Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, així com l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
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Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGM-76, 
a l’entorn de l’antic Cinema Sandor i l’illa delimitada per l’Avda St 
Ildefons, Avda República Argentina, carrer la Miranda i carrer Mn 
Andreu de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactada per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà). 
 
 
Segon.- Notificar el present acord a Procornella i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, 
transmetent-li l’esmentat modificació per a la seva aprovació 
definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
És aprovar provisionalment la modificació puntual del PGM-76, a 
l’entorn de l’antic Cinema Sandor i l’illa delimitada per l’Avda. Sant 
Ildefons, Avda. República Argentina, carrer la Miranda i carrer Mossèn 
Andreu. 
 
És al costat de l’antic Cinema Sandor, l’edifici nou que està construint 
l’IMPSOL. Tot el tros de jardí el que fem és, i això ja és la tercera vegada 
que passa al Ple, requalificar el soterrani com a 13, i la part de dalt la 
deixem com a zona verda, on van instal·lacions d’un supermercat, 
perquè així es pugui vendre el subsòl i, evidentment, per això fem 
aquest canvi. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP 
 
Nosaltres volíem comentar bàsicament una cosa, i és que l’expedient 
sotmès avui a aprovació havia d’incloure, segons hem vist en l’Informe 
de Secretaria, unes modificacions que corregissin una sèrie 
d’ajustaments en la relació de titulars dels terrenys afectats, enunciats 
ja en el seu moment per la Secretària General en anteriors Plens. 
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Hem vist que això no s’ha solucionat, no se li ha donat resposta, i la 
nostra sorpresa és que torna a plantejar-se aquí de nou una aprovació 
que desatén els requeriments de la Secretària i que manté anomalies en 
l’acreditació que s’hauria de fer en la situació de domini de les finques 
incloses. 
 
No sabem si en aquesta ocasió l’Alcalde dirà allò de que, “pel bé de la 
ciutat es saltaria els cops que fos necessari la legalitat”, però, per sort 
per a tots, avui vivim en el que és un estat de dret i ja no es poden fer 
barbaritats en nom del bé comú. 
 
Així que els demanem avui que rectifiquin, que corregeixin la seva 
política urbanística, i que es sotmetin a la legalitat vigent, com se li 
exigeix a qualsevol veí de Cornellà. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Nosaltres creiem que la propietat de les finques està suficientment 
posada, hi havia dos trossos que són d’equipaments públics i aquest 
matí, s’han tornat a passar les fitxes que estaven fetes, per tant la 
legalitat urbanística està feta. Una altra cosa és que hi hagi un informe 
desfavorable per part de la Secretària en un punt en el que el 
Departament d’Urbanisme, els Serveis Jurídics, pensen diferent. I com 
pensem diferent, creiem que és legal i que està així, i hi ha més coses 
aprovades en aquest Ajuntament d’aquesta manera i ratificades per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament dir que nosaltres no és que tinguem o no tinguem una opinió 
a aquest respecte, sinó que solament ens remetem a l’Informe emès per 
la Secretària, que no és una opinió, sinó que es cenyeix a la legalitat 
vigent i que dóna fe del que és l’estat. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només una referència degut a la resposta del Tinent d’Alcalde que ens 
ha generat de nou dubtes i a veure si ens las pot aclarir. 
 
Se’ns va explicar a la Comissió Informativa que aquestes parcel·les 
quedarien fora de l’àmbit de delimitació de la zona i que per tant sortien 
fora. Nosaltres quan vam anar a consultar els expedients hi havia certa 
incongruència perquè a la memòria estaven fora, mentre que quan es 
dibuixava al mapa estaven dintre. 
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Per tant, ens agradaria saber si a dia d’avui, aquestes parcel·les que no 
se sap qui és el propietari, estan dins o fora del que s’està aprovant. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
La parcel·la de Telefònica, que és de la que estem parlant, està fora de 
l’àmbit, i s’ha tret, però aquest matí faltava un planell que no acabava 
de quedar clar, i més tard ha vingut una persona de Secretaria i se li ha 
donat aquest plànol perquè quedi clar que això és així. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas, li faré una referència. A l’igual que en altres ocasions a 
membres del meu Grup sobretot, els he recriminat alguna part de la 
seva intervenció, també li recrimino a vostè la seva. No creí confusions, 
no les torni a fer quan jo parlo del que tinc que defensar. 
 
Sé perfectament el que és vulnerar la legalitat i sé perfectament el que 
és no admetre propostes de Llei com les que van aprovar aquesta 
setmana per part del seu Govern que afecten a la vida d’aquesta ciutat. 
No li penso admetre, i l’Informe de la Secretària és l’Informe de la 
Secretària, però no és la paraula de Deu, d’acord?. Només és l’Informe 
de la Secretària si nosaltres considerem que no és una vulneració. 
 
Tal com ha explicat el Tinent d’Alcalde, hi ha una discrepància. Si vostè 
vol fer tasca d’oposició amb els Informes de la Secretària i l’Interventor, 
està en tot el seu dret, però potser s’equivoca. Ara, la confusió sobre el 
que vaig dir, no li admeto. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
 
6. Aprovar la Declaració de Lleida pel compromís local envers 
l’educació ambiental i els acords que se’n derivin. 

Aprovar la Declaració de 
Lleida pel compromís  
Envers l’educació ambiental. 

DICTAMEN 
 
“Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat forma part de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
des de l’any 1997. 
 
Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol 
reconèixer el paper decisiu que ha protagonitzat l’educació ambiental 
en la transformació de la nostra societat. 
 
Vist que les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació 
ambiental és una font de creació de consciència, de valors i 
coneixement basada en una nova relació entre les persones i el medi, i 
que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la 
ciutadania i nous models de governança participativa. 
 
Vist que les ciutats i poblen afirmen que l’educació ambiental és 
també un instrument de gestió ambiental necessari, sense el qual no 
es poden explicar els canvis que ha experimentat la societat en àmbits 
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de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus, 
l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de 
l’aigua o la protecció del territori i de la biodiversitat. 
 
Vist que l’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció 
ambiental de la població en una direcció que ha elevat les garanties de 
qualitat de vida i de funcionament de les nostres ciutats i pobles. 
 
Atès que esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la 
Carta de Belgrad o la Cimera de Rio, la societat catalana ha destacat 
com a pionera en l’aplicació de l’educació ambiental en el nostre 
entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu. 
 
Atès que en aquesta tasca hi ha tingut i encara hi tenen un paper 
essencial el mon local i els ajuntaments, que entenen que cal posar en 
marxa projectes i serveis d’educació ambiental que donin suport a la 
seva gestió ambiental municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat duu a terme des de fa 
molt anys iniciatives relacionades amb l’educació ambiental. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 30 d’abril de 
2013. 
 
Vist l’informe del Director d’Educació de data 8 de maig 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, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Polítiques d’Espai Públic i 
Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la Declaració de Lleida pel compromís local envers a 
l’educació ambiental i els acords que se’n derivin. 
 
Segon.- Comunicar a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
Cap a la Sostenibilitat el present acord.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Es tracta d’aprovar la Declaració de Lleida pel compromís local envers 
l’educació ambiental i els acords que se’n derivin. 
 
Aquesta és una declaració que fa la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, de la qual l’Ajuntament de 
Cornellà en forma part des de l’any 2001. 
 
Cada any quan es fa aquesta Assemblea s’avalua el treball que ha fet 
aquesta Xarxa i s’aprova una Declaració que, en aquest cas, el que ens 
proposa és el posar de relleu el paper decisiu que ha protagonitzat 
l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat. 
 
En aquest sentit, el que diu la Declaració que tots vostès tenen i que 
està a l’abast en l’expedient, el que proposa és potenciar les polítiques 
d’ocupació, afavorir la coordinació entre les Administracions, reconèixer 
el paper d’altres sectors que intervenen en l’educació ambiental, 
promoure la participació ciutadana, establir lligams de col·laboració amb 
altres xarxes educatives. En definitiva, el que ens proposa és el que 
deia al començament de la meva intervenció, potenciar i reconèixer el 
paper de l’educació ambiental en la nostra societat. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament, a banda que el nostre vot serà favorable a la Declaració, si 
que volíem fer un parell d’observacions, perquè veiem que la Declaració 
en sí, com tantes altres que s’aproven en aquest Ple, que estan 
mancades de contingut i objectius clars i que realment queden en l’oblit, 
perquè els qui les han posat en marxa no han fet més que això, una 
declaració d’intencions. Nosaltres esperem que aquest Ajuntament, a 
l’adherir-se a aquesta Declaració, prengui en consideració els punts 
d’acord que es proposen i que desprès rendeixi comptes de les fites 
aconseguides, i que no solament aprovem aquest punt al Ple i mai més 
tornem a saber res d’això. Que el compromís sigui real i que dintre d’un 
any, en la Comissió Informativa corresponent, se’ns informi dels 
resultats. 
 
Voldríem també, pel que fa a la redacció del document, encara que 
sabem que no ve de l’Ajuntament, sinó de la Xarxa, dir que des del 
Partit Popular de Cornellà ens agradaria fer una observació en la 
redacció i en el llenguatge del document sobre “els pobles i ciutats 
diuen”, que és el que va repetint en els paràgrafs, però els territoris no 
tenen veu ni vot, per tant, no poden dir, són les persones que viuen en 
ells les que sí poden dir, i nosaltres hi ha llenguatges que rebutgem 
perquè ens semblen clarament doctrinaris i volíem deixar-lo de manifest 
aquí. 
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Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Sobre la segona consideració, més estilística i estètica que no de 
contingut, entenc que el que aprovem a la Xarxa és els representants 
d’aquests pobles i aquestes ciutat que, òbviament, per això estem. Però 
insisteixo, com és una qüestió estètica, em sembla molt bé. 
 
Respecte a la seva primera apreciació de revisió dels compromisos, crec 
que sí, que desprès ja va ser objecte de debat, i simplement dir-li que 
nosaltres no solament ens comprometem, sinó que ja estem treballant 
en aquesta direcció. A títol d’exemple, puc informar-lo de l’activitat 
d’aquest Ajuntament en matèria de la creació de la Xarxa d’Escoles de 
Cornellà per la Sostenibilitat, el puc informar de les activitats que estem 
fent en matèria d’educació dels propis professors, amb activitats 
dirigides per potenciar precisament el tema de l’educació ambiental. El 
puc informar de que estem treballant en una experiència pilot en l’àmbit 
de la televisió, la televisió dels residus, el puc informar, i amb molt de 
gust, de tot el que considerin, no solament dels compromisos que he 
enunciat, sinó del que ja estem fent i que quan passi un any donarem 
compte. 
 
 
 
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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MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
7. Modificar l’acord plenari de 29 de novembre de 2012, de 
designació de les persones que, com a membres Vocals del primer 
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, havien de representar 
a les Institucions més significatives de la Ciutat, a petició de la 
Unió General de Treballadors del Baix Llobregat i de la Creu Roja 
de Cornellà. 

Modificar l’acord plenari 
De 29 de novembre de  
2012, designació persones 
Consell de Ciutat. 

 
MOCIÓ 
 
“Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de 
ciutat, el Ple Municipal, a instància de l’equip de govern, va aprovar la 
creació del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions 
d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de 
les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en 
el qual els representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i 
es corresponsabilitzen dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant acord plenari de data 29 de novembre de 2012 es 
van designar les persones que, com a membres Vocals del primer 
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, havien de representar a les 
Institucions més significatives de la Ciutat, i dins d’aquestes, als 
representants de la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat i 
de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del Secretari Comarcal de la Unió General 
de Treballadors del Baix Llobregat, de data 3 de maig, es sol·licita la 
modificació de la composició de l’esmentat Consell, pel que fa a la seva 
representació, com a part de les Institucions més significatives de la 
ciutat 
 
Atès que mitjançant escrit de la Presidenta de Creu Roja Cornellà de 
Llobregat, de data 3 de maig, es sol·licita la modificació de la 
composició de l’esmentat Consell, pel que fa a la seva representació, 
com a part de les Institucions més significatives de la ciutat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’acord plenari de 29 de novembre de 2012, de 
designació de les persones que, com a membres Vocals del primer 
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, havien de representar a les 
Institucions més significatives de la Ciutat, en el sentit següent: 
 
a. Deixar sense efecte els nomenaments efectuats el seu dia a 

proposta de la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat i de 
Creu Roja de Cornellà de Llobregat, respecte de la seva 
representació al Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat. 

 
 
b. Nomenar en la seva substitució i amb idèntica representació a les 

persones següents: 
 

 Unió General de Treballadors Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Ana Belén Garrido Montero 
Suplent: senyor Xavier Juanto i Cusiné 

 
 

 Creu Roja Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Juan Garcia García 
 Vicepresident segon 

 
Suplent: senyor Jaime Javier Egea Martínez 
 Coordinador. 

 
 
Segon.- Comunicar aquest Acord al President del Consell de Ciutat, 
així com a les persones i Institucions afectades, als efectes escaients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És modificar un acord que es va prendre al Ple sobre els membres del 
Consell de Ciutat, que afecta a alguns canvis de les persones 
representants de la Unió General de Treballadors i la Creu Roja de 
Cornellà. Suposo que no hi ha cap inconvenient. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
8. Elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat 
al senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a 
comptar de la data de pressa de possessió, que d’acord amb 
l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal s’estableixi al 
corresponent Decret de nomenament de l’Alcaldia. 

Elegir Síndic Municipal 
de Greuges. 

MOCIÓ 
 
“Aprofitant el procés d’aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal 
que va culminar l’any 2005, aquest Ajuntament va procedir a la 
creació, dins de la seva organització municipal, de la figura del 
Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat, com òrgan 
unipersonal de caràcter complementari de l’organització municipal, de 
naturalesa independent i amb funcions de control i supervisió de 
l’activitat municipal, regulant a la seva Secció Sisena del Capítol III la 
seva naturalesa jurídica, la seva elecció i nomenament, la duració 
d’aquest càrrec i el seu cessament i, amb un caràcter molt genèric, les 
seves funcions i atribucions, però no el seu règim jurídic i de 
funcionament, la regulació del qual va diferir a un Reglament Orgànic 
específic, que d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera va 
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aprovar el Ple definitivament el dia 31 de gener de 2008, havent entrat 
en vigor el dia 28 de febrer següent. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2082/2013, de 10 
d’abril, es va constatar que amb efectes dels dia 1 d’abril anterior 
s’havia produït el cessament automàtic del senyor Frederic Prieto 
Caballé com a primer Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de 
Llobregat, que en l’actualitat segueix exercint les funcions pròpies 
d’aquest càrrec en règim de pròrroga, fins la pressa de possessió del 
seu successor o successora. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 114 del Reglament 
Orgànic Municipal, el Síndic/Síndica Municipal de Greuges ha de ser 
escollit pel Ple Municipal entre les persones majors d’edat que, estant 
en ple ús dels seus drets civils i polítics, tinguin la condició política de 
catalans, a la vista de les candidatures proposades pels diferents 
Grups Polítics Municipals I prèvia deliberació de la Junta de Portaveus 
 
Atès que havent-se iniciat el termini de presentació de candidatures el 
passat dia 2 d’abril, han entrat pel Registre General d’Entrada de 
l’Ajuntament els documents següents: 
 
 Candidatura presentada, conjuntament, per les Portaveus dels 

Grups Polítics Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Iniciativa per Catalunya Verds/Esquerra Unida i 
Alternativa/Entesa, el passat dia 11 d’abril, a favor del senyor Joan 
Barrera Riba, acompanyada de la corresponent Memòria 
justificativa i del currículum del candidat proposat. 

 
 Escrit presentat el dia 12 d’abril d’enguany, pel Portaveu del Grup 

Municipal de Convergència i Unió, renunciant a la presentació de 
candidatura pròpia. 

 
 
Atès que segons l’article 3 del seu Reglament Orgànic específic, el 
Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat pot percebre 
una indemnització per l’exercici del càrrec en la quantia que determini 
el Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, prèvia deliberació amb la Junta de 
Portaveus i en exercici de les competències que em confereix l’article 
114 del Reglament Orgànic Municipal, una vegada vist l’Informe núm. 
24/2013, de 10 de maig, emès per la Secretària General de 
l’Ajuntament, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat 
al senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a comptar de 
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la data de pressa de possessió que d’acord amb l’article 114 del 
Reglament Orgànic Municipal s’estableixi al corresponent Decret de 
nomenament de l’Alcaldia. 
 
Segon.- Establir que el Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de 
Llobregat percebrà la quantitat anual bruta de 29.267,55 € en 
concepte d’indemnització per l’exercici del càrrec. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i 
efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Aquest punt és elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà, al 
senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a comptar de la 
data de presa de possessió, que s’estableixi al corresponent Decret de 
nomenament de l’Alcaldia d’acord amb l’article 114 del Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
Ara fa cinc anys, aquest Govern vàrem proposar crear la figura del 
Síndic Municipal de Greuges, com una nova eina de transparència 
democràtica i com a defensor de la ciutadania de Cornellà, i a hores 
d’ara s’ha consolidat durant aquest temps de vida. 
 
Va ser una proposta per millorar la nostra governança, per incorporar 
una mirada crítica i plural, un instrument, en definitiva, per millorar la 
nostra gestió municipal. I amb aquesta finalitat -ho comentàvem fa poc 
quan presentàvem el darrer informe del Frederic Prieto, que va ser el 
primer Síndic Municipal de Greuges de Cornellà- s’han escoltat i s’han 
debatut les diferents recomanacions i suggeriments que ens ha fet 
durant aquest temps el Síndic Municipal. 
 
També dèiem que el Síndic Municipal de Greuges és una figura 
consolidada, i és per això que mantenim el nostre compromís democràtic 
amb la ciutadania. Volem continuar impulsant la institució del Síndic, 
ara però amb una nova persona, Joan Barrera Riba, periodista i veí de 
Cornellà, vinculat a la ciutat des de fa més de 30 anys, implicant-se en 
diferents àmbits socials com l’educatiu, i el cultural. Ha participat de 
forma activa de la seva ciutat i ara tindrà una nova funció aquí com a 
Síndic: defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de veïns 
i veïnes del municipi, davant les actuacions de les Institucions. 
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Volem que es defensin els drets fonamentals i les llibertats públiques 
dels cornellanencs i cornellanenques amb una mirada transparent i de 
forma autònoma, independent i objectiva. 
 
Joan, volem construir un diàleg permanent i fluït, perquè és evident que 
ens uneix el mateix fi, millorar el servei que es dóna a la ciutat. Sabem 
que és tot un repte i també una gran responsabilitat, però pensem que 
pots fer una excel·lent tasca, així que, benvingut i som-hi!. A treballar, 
perquè la convulsa actualitat social de ben segur ens farà trobar i 
esforçar-nos per tal de treballar plegats. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquest Grup no tornarà a repetir el que pensa de la figura del Síndic 
Municipal, quina ha de ser la seva feina, perquè en el fons ja ho hem 
vingut fent successivament cada any, ho vam fer fa poc en l’últim Ple 
amb l’informe del Frederic Prieto. El que farem és explicar altres temes 
que a nosaltres ens preocupen i el que creiem que ha de ser la nova 
etapa. 
 
Primer de tot fer constar que la figura del Síndic l’ha proposat l’Alcalde i 
nosaltres ens hi hem sumat, perquè creiem que és un tema bastant 
complicat acabar trobant la persona correcta pel càrrec, no és fàcil, i en 
aquest sentit nosaltres acabem donant suport, perquè pensem que va en 
la bona direcció. 
 
Per tant, nosaltres el que tenim molt clar és que seria un “benvingut 
Joan”, i et donarem aquest suport. El que sí és important i suposo que 
quan un comença una nova etapa ha de tenir molt clar, és sobretot les 
ganes, perquè si has de tenir aquesta vocació de servei públic i les 
ganes no hi són, veritablement tot es queda en un calaix, sense més. Per 
això, les ganes és el que ens impulsa a tots, i la vocació de servei públic 
és el que ens marca, per tant, Joan, suposo que això és un impàs, un 
canvi en la teva vida, i espero que ho agafis amb moltes ganes per fer el 
que has de fer. 
 
Òbviament el curriculum és pràcticament brillant i crec que un dels 
mèrits i una cosa que es demana als joves del futur tal i com va la 
societat, és que sapiguem adaptar-nos i sapiguem fer de tot en el futur, i 
per tant, la trajectòria del Joan lligada a l’activitat política, fins ara no 
ha sigut el que més ha destacat, però la importància de saber-se 
adaptar als nous reptes, al llenguatge de l’administració, a tenir un 
tracte molt més diferent, suposo que això et marcarà els propers anys. 
 
Nosaltres esperem que siguis una persona dialogant, que la prudència 
estigui present, on sempre hi hagi aquesta sensibilitat social, i sobretot, 
aquesta sensibilitat de ciutat, perquè això acaba sent la figura del 
Síndic Municipal de Gregues de Cornellà.  
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Dèiem en aquest sentit, que el Síndic ha de tenir aquesta visió del 
ciutadà que reclama els seus drets front l’Administració, però que també 
reclama els deures que ha de tenir el ciutadà, que també ha de ser molt 
proper, tant a l’Administració com al propi ciutadà i sempre amb la 
funció de mediador entre les dues parts. 
 
Llegint i sent més legalista, la funció que acaba tenint el Síndic -com diu 
el Reglament Orgànic Municipal- és “El Síndic Municipal de Greuges de 
Cornellà de Llobregat és un organisme unipersonal complementari de 
l’organització municipal, de natura independent”, fins aquí estem 
d’acord i donarem el nostre vot a favor perquè sabem que així es portarà 
a terme, i el que veurem en el futur és si s’acaba complint l’altra funció 
que ha de tenir de control i supervisió de l’activitat municipal. 
 
Per tant, no deixa de ser un altra “pota” que acaba tenint aquest 
Ajuntament per tal de controlar l’activitat del Govern municipal. Tot el 
que sigui aquesta funció de control de l’activitat municipal, que és el que 
emana del ROM, per nosaltres benvinguda sigui. En aquest sentit, 
t’encoratgem a fer aquesta feina, que des del nostre Grup sabem també 
que no és una feina fàcil, i més amb el Govern municipal, perquè ens 
hem trobat que ens falten molt els drets que, com a representants dels 
ciutadans en aquest Ajuntament, constantment no se’ns està facilitant 
la informació requerida. Per tant, el que si et demanaria és que et 
cenyissis al control i supervisió de l’activitat municipal que és la funció 
per a la qual t’elegirem. 
 
Per acabar, et donem tot el nostre suport i desitjar-te sort i encerts en 
aquesta nova etapa. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
Nosaltres votarem a favor de la proposta d’en Joan Barrera com a 
Síndic Municipal de Greuges de Cornellà, perquè aquesta ha estat una 
proposta consensuada que ha proposat el Partit Socialista i que 
Iniciativa també va treballar sobre el tema. I, evidentment, serà molt bon 
Síndic per a la nostra ciutat, i això ens ho avala, d’una banda, la seva 
trajectòria professional com a periodista, que li ha permès conèixer la 
realitat social del país en tota la seva complexitat, i d’altra banda, 
confiem també en la seva capacitat d’anàlisi, capacitat i rigor, molt 
necessàries per fer front a les necessitats que implica ser Síndic 
Municipal de Greuges de Cornellà. 
 
També volem agrair al nou Síndic que en els temps difícils que corren a 
nivell social, hagi acceptat aquesta gran responsabilitat envers la ciutat 
de Cornellà i donem per fet que no li mancarà il·lusió i esforç en l’exercici 
d’aquest càrrec. 
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Finalment, com a Grup d’Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa, oferir-
te el nostre suport pel desenvolupament de les tasques pròpies del 
Síndic importantíssimes per a la salut democràtica del nostre municipi. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP 
 
En primer lloc a nosaltres ens agradaria felicitar al nou Síndic Municipal 
de Greuges, senyor Joan Barrera, pel seu brillant curriculum 
professional que se’ns ha fet arribar i en el que nosaltres hem tractat 
d’aprofundir per conèixer millor qui serà, d’ara endavant, el defensor de 
tots els ciutadans i ciutadanes de Cornellà. 
 
La veritat és que no podem dir el mateix dels seus articles d’opinió que 
apareixen en el seu bloc i d’altres que hem tingut ocasió de llegir. 
 
Dit això, sí que ens agradaria deixar clar quines qualitats creiem que 
hauria de reunir un Síndic de la nostra ciutat per comptar amb el nostre 
vot favorable. 
 
Hauria de ser una persona plural perquè Cornellà és plural, i entenem 
que tots els seus ciutadans i ciutadanes han de ser atesos de la 
mateixa manera. Dubtem, sincerament, que amb la ideologia que 
desprenen els seus articles d’opinió això sigui possible. 
 
Hauria de tenir un esperit social i sensible amb els problemes de les 
persones i acreditar una experiència en aquest àmbit, perquè és en el 
que es mourà d’ara endavant, i la veritat és que tampoc hem trobat res 
en el curriculum del senyor Joan Barrera que ens indiqués que això és 
així. 
 
Hauria de ser una persona coneguda i propera que generés confiança i 
cap tipus de desconfiança, i hauria de tenir una dedicació exclusiva com 
fins ara ho venia fent el senyor Prieto, i atendre personalment els casos 
que arribin a la seva oficina. Això suposem que serà així. 
 
Ara serà el nou Síndic de Cornellà, i haurà d’atendre a totes les 
persones que requereixin la seva atenció, amb les seves diferents 
ideologies i problemàtiques. 
 
Malgrat el nostre vot en contra d’avui, el Partit Popular esperarem a 
veure els resultats de totes les actuacions que se li plantegin a partir 
d’ara. Estarem vigilants i esperant el primer informe que ens presenti 
per reafirmar-nos en el que hem dit avui, o si la seva actuació ho mereix, 
canviar el nostre posicionament. Això deprendrà exclusivament del seu 
informe i de l’informe que per a nosaltres és molt més important, que és 
la visió de la ciutadania que de bon segur ens ho faran arribar. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Està clar que tots tenim idees, però tenen vostès una concepció de la 
societat una mica rara, per no adjectivar-la, i és clar!, les persones 
tenim idees, opinió, les expressem, per sort encara les podem expressar 
-per això encara no cobren- i tot això indica una inquietud, una 
convicció, i crec que és independent el que un expressa, al que desprès 
serà una funció, i això ja s’ha demostrat i el  que estem intentant 
perfilar és si és la persona idònia. 
 
Nosaltres hem fet una feina, parlar amb tots els Grups Municipals per 
part meva i explicar com creia que havia deixat la feina feta el Frederic 
Prieto i com teníem que trobar un perfil, aquesta vegada un perfil 
partidista o polític no ho acabava de veure però, en canvi, un perfil de 
ciutadà implicat, amb una trajectòria professional i una mirada àmplia 
ens convenia, i l’hem trobat. I fins i tot hem buscat, no ens enganyem, 
dones, però és veritat que la seva disponibilitat no els permetia poder 
assumir aquesta responsabilitat, i en Joan Barrera és una persona amb 
una trajectòria totalment àmplia del que jo crec que busquem. 
 
Perquè hem de buscar una persona que sigui ponderada, que permeti -
com comentava en Jordi, amb el que estic d’acord- que sàpiga combinar 
la denúncia, la queixa d’un ciutadà amb el que implica això amb 
l’Ajuntament, i aquesta transferència entre una cosa i l’altra, és el que 
permet ponderar i equilibrar aquesta funció que és la del Síndic. 
 
Personalment crec que la persona d’en Joan Barrera, independentment 
dels seus articles d’opinió, que desconec, de la seva ideologia, que la 
suposo, situada en un espai progressista ampli, jo crec que això no és 
criticable,com si fos conservador, tampoc seria criticable.  
 
El que nosaltres estem fent aquí és intentar perfilar que la seva funció, 
que la seva dedicació, el que ha de fer la figura del Síndic, serveixi 
sobretot per la ciutadania i també a nosaltres pel que tenim que fer, i 
crec que en aquest sentit hi ha una coincidència sobre la persona, la 
seva trajectòria, sobre la funció que pot fer, i crec sincerament que en 
Joan Barrera, una persona amb la que he tingut moltes converses en 
aquests darrers anys, em dóna confiança. Confiança de què?, primer, 
d’independència, ho he comentat amb vosaltres en les converses, 
d’independència, d’autonomia, de maduresa en el sentit de plantar cara 
quan al Govern se li reclama alguna cosa amb maduresa i personalitat. 
I crec que en Joan Barrera té francament tots aquests requisits per 
poder tirar endavant aquesta funció que en el seu moment nosaltres 
vam acordar entre tots dotar-nos. 
 
Per això no tinc cap dubte. Independentment del que diuen els seus 
articles d’opinió -ara quan surti d’aquí aniré a veure què has dit-, però 
independentment d’això, sincerament, crec que el que fem, el perfil que 
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hem buscat, la importància del Síndic, li atorgaria una altra vegada 
diríem, un taló de credibilitat -si em permeteu l’expressió-. I penso que 
ara ell també ha de fer la feina de guanyar-s’ho, és evident, jo estic 
convençut que sí, i nosaltres facilitar-li la seva feina, sobretot el Govern, 
i continuar mantenint aquest diàleg, més enllà del que diu el Reglament, 
perquè moltes vegades anàvem més enllà en reflexions amb en Frederic 
Prieto, doncs aquí també, anar més enllà, no passa res quan entre tots 
el que intentem és ajudar i col·laborar perquè les coses es facin millor. 
 
Per tant, ara ho passaríem a votació, tal com diu el Reglament, la 
votació és nominal, per tant la Secretària anirà un per un i manifestareu 
el vot a favor o en contra o abstenció. 
 
Acte seguit la senyora Secretària General procedeix a anomenar a cada 
un dels Regidors i Regidores, els quals, d’un en un, emeten el seu vot 
de la manera següent: 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per 3/5 parts dels assistents. 
 
Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa Si 
Sra. Mònica Badia i Cortada Si 
Sra. Emilia Briones Matamales Si 
Sra. Anna Caminals Lecha Si 
Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz No 
Sr. Manuel Ceballos Morillo Si 
Sra. Elisa Corral Lozano Si 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía Si 
Sr. Sergio Fernández Mesa Si 
Sr. Arnau Funes Romero Si 
Sr. Jordi García Guitart Si 
Sra. Rocio García Pérez Si 
Sr. Luis García Ruiz No 
Sr. Sergio Gómez Márquez Si 
Sr. Antonio Martínez Flor Si 
Sra. Nelia Martínez Gallardo Si 
Sra. Aurora Mendo Sánchez Si 
Sra. Elisabeth Morales Sánchez No 
Sr. Maximiliano Palacios Palacios No 
Sr. José Manuel Parrado Cascajosa Si 
Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa No 
Sra. Montserrat Pérez Lancho Si 
Sra. Joana Piñero Romera Si 
Sr. Jordi Rosell i Segura Si 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Si 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Tal i com diu el Reglament, hem superat el quòrum mínim que és el de 
tres cinquenes parts, són vint vots. Per tant, Joan, felicitats i et desitgem 
una bona feina, moltes gràcies per assumir aquesta responsabilitat i per 
acceptar-la. 
 
 
 
 
9. Demanar a la Generalitat de Catalunya la incorporació als 
pressupostos de 2013, de les inversions per cobrir les necessitats 
de la ciutat i els compromisos i obligacions adquirits amb aquest 
Ajuntament. 

Demanar a la Generalitat 
la incorporació al pressu- 
postos 2013, de les inver- 
sions per cobrir les necessi- 
tats de la ciutat. 

MOCIÓ 
 
“L’escenari social i econòmic actual és més greu que el que vivíem fa 
més de dos anys. Les línies vermelles s’han traspassat i som els 
ajuntaments els qui, en la mesura de les nostres possibilitats, donem 
la cara i intentem pal·liar la crua realitat en la que ens veiem 
immersos. Moltes persones han perdut la feina, i moltes altres encara 
no s’han incorporat per primera vegada al mercat laboral. 
 
Davant la situació en que es troba la societat, són els poders públics 
els que han de donar resposta. La ciutadania necessita, ara més que 
mai, governs que prenguin decisions atenent a les seves necessitats, 
perquè l’acció política ha d’estar al seu servei. 
 
Els ajuntaments són els grans penalitzats en la pressa de decisions 
per part de les Administracions tant Autonómica com Central, i 
entenem que cal que la seva veu sigui escoltada i tinguda en compte. 
Com administració més propera, els Ajuntaments adquirim 
obligacions per les quals no tenim competència atribuïda legalment, i 
per tant, tampoc comptem amb els recursos necessaris. 
 
En el darrers anys, hem presentat en aquest Ple propostes per fer 
front a la situació econòmica i financera en la que es troben els 
municipis de Catalunya. Hem reclamat fonamentalment inversions 
prioritàries, tant per la ciutat com per la comarca, i hem demanat un 
calendari per atendre la liquidació del deute contret per la Generalitat 
de Catalunya amb els municipis.  
 
Tenint en compte que els recursos econòmics són l’instrument 
essencial per establir els objectius concrets de les accions de govern, i 
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donat que entraran a tràmit parlamentari els pressupostos 2013, 
voldríem que es tingués en compte les necessitats d’inversió a la 
nostra ciutat per part del Govern de la Generalitat, així com els 
compromisos adquirits amb aquest ajuntament; dins del futur debat 
que s’ha de tenir al Parlament de Catalunya, per tal de poder-ho 
incorporar als pressupostos de l’any 2013. 
 
Les peticions d’inversió, que considerem necessàries per la ciutat així 
com el compliment dels compromisos adquirits, responen 
fonamentalment a tot allò que sustenta els pilars bàsics de l’Estat del 
Benestar. Moltes d’elles reclamades en diferents ocasions per aquest 
Ajuntament en els darrers anys.  
 
També, és del tot necessari incorporar als pressupostos la forma de 
liquidar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb aquest 
Ajuntament, que a hores d’ara és de 9.638.787’11 euros, dels que 
8.438.452’5 euros són exigibles a dia d’avui. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia, presenta al Ple Municipal 
la moció, per tal d’adoptar el següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la incorporació als 
pressupostos del 2013, de les inversions per cobrir les necessitats de 
la ciutat i els compromisos i obligacions adquirits amb aquest 
Ajuntament en els darrers anys, que a continuació s’indiquen: 
 
Educació: 
 
 Creació de partides pressupostàries per tal de poder atendre les 

inversions en els següents projectes: 
 

- Remodelació integral de la coberta del CEIP Mediterrània 
- Remodelació i ampliació de l’IES Joan Miró. 
- Construcció nova pista esportiva i dotació de tallers i laboratoris 

a l’IES i FP Miquel Martí i Pol. 
- Construcció d’un nou aulari i urbanització de l’ampliació del pati 

amb construcció d’una pista esportiva a l’IES i FP Esteve 
Terradas. 

- Arranjament del pati del CEIP Mare de Déu de Montserrat. 
- Construcció de lavabos a les aules de P3 al CEIP Antoni Gaudí. 
- Creació d’un Institut al CEIP Sant Ildefons. 

 
 
Acció Social: 
 
 Creació d’una partida pressupostària per la “Reforma del Casal de 

la Gent Gran de Sant Ildefons”. 
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 Disposició de dotació econòmica per atendre el pagament de la 
deute exigible pendent amb la Fundació Atenció Persones 
Dependents, de 150.000 euros, corresponents a les places 
concertades de la Residència i a subvencions. 

 
 
En Salut: 
 
 Inici de la redacció del projecte del nou Centre d’Atenció Primària 

Bellaterra. 
 Desplaçar el servei d’Urgències de Sant Ildefons a una nova 

ubicació i ampliar el CAP de Sant Ildefons. 
 
 
Cultura: 
 
 Creació d’una partida amb un dotació econòmica de 2.000.000 

euros per poder dissenyar i crear el futur ”Centre d’Interpretació 
d’Història Local”. 

 
 
Societat del Coneixement: 
 
 Consignació pressupostària destinada al CitiLab-Cornellà, per tal 

d’assegurar la continuïtat de diferents projectes que es 
desenvolupen en matèria social, laboral, d’innovació tecnològica i de 
societat del coneixement. 

 
 
Polítiques d’ocupació: 
 
 Destinar recursos per al foment de polítiques actives d’ocupació i 

formació, donant resposta a la situació d’extrema duresa en que es 
troben moltes famílies creant plans d’ocupació. 

 
 
Infraestructures: 
 
 La inclusió de la reforma i adequació de la C-245 al seu pas entre 

Cornellà i Castelldefels (Baix Llobregat) per tal d’habilitat un carril 
BUS VAO, un carril bici i un camí per als vianants. 

 
 
Segon.- Mantenir els recursos econòmics destinats als acords i 
convenis subscrits amb aquest ajuntament, corresponents a les 
Escoles Bressol, l’Escola Municipal de Música Roser Cabanes, l’Espai 
de Benvinguda Educativa, el Contracte Programa d’Acció Social i al 
Pacte de Salut, per tal de garantir l’equilibri de la despesa dels serveis. 
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Tercer.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya liquidar el 
deute de 9.638.787’11 euros de forma urgent i prioritària, establint un 
calendari de pagament del deute i dels compromisos pendents amb 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Donar trasllat dels presents acords al President de la 
Generalitat de Catalunya, al Conseller d’Economia i Coneixement, al 
President del Parlament de Catalunya, i als Grups Parlamentaris de la 
Cambra.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Aquest punt és per demanar a la Generalitat de Catalunya la 
incorporació als pressupostos de 2013, de les inversions per cobrir les 
necessitats de la ciutat i els compromisos i obligacions adquirits amb 
aquest Ajuntament. 
 
Aquesta moció el que vol fer és intentar mantenir tot allò que hem 
aconseguit a la ciutat en els últims anys. El que vol fer és cobrir les 
necessitats de Cornellà. 
 
Com sabeu, les finances de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat estan 
sanejades, però també és cert que existeixen importants quantitats 
aprovades per la Generalitat de Catalunya corresponents a inversions, 
actuacions, a programes realitzats i pagats per aquest Ajuntament i 
que, a hores d’ara, encara no hem rebut els diners compromesos. 
 
L’escenari social i econòmic actual és més greu que el de fa dos anys. 
Les línies vermells s’han traspassat i som els Ajuntaments els que 
donem la cara i intentem pal·liar la crua realitat de moltes famílies. 
 
Els Ajuntaments, com administració més propera, adquirim obligacions 
de les quals no tenim, moltes vegades, competències atribuïdes 
legalment i, per tant, tampoc comptem amb els recursos necessaris. 
 
Per això, en moltes ocasions hem presentat en aquest Ple propostes per 
fer front a la situació econòmica i financera en la que ens trobem. Hem 
reclamat fonamentalment inversions prioritàries i hem demanat un 
calendari per atendre la liquidació del deute contret per la Generalitat 
de Catalunya amb nosaltres. 
 
Tenint en compte que els recursos econòmics són l’instrument essencial 
per establir els objectius concrets de les accions de govern, i donat que 
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entraran en tràmit parlamentari els pressupostos 2013, voldríem que es 
tingués en compte les necessitats d’inversió a la nostra ciutat per part 
del Govern de la Generalitat, així com els compromisos adquirits amb 
aquest Ajuntament dins del futur debat que s’ha de tenir al Parlament 
de Catalunya per tal de que s’aprovin els pressupostos del 2013. 
 
A més, hem de tenir present que les peticions d’inversions responen 
fonamentalment a tot allò que sustenta els pilars bàsics de l’estat del 
benestar, moltes d’elles reclamades en diferents ocasions per aquest 
Ajuntament en els darrers anys. 
 
Per exemple, volem que la Generalitat de Catalunya incorpori als seus 
pressupostos de 2013, les necessitats d’educació, d’inversions al CEIP 
Mediterrània, l’IES Joan Miró, l’IES Miquel Martí i Pol, a l’IES Esteve 
Terradas, al CEIP Mare de Deu de Montserrat, al Sant Ildefons. 
 
Respecte a acció social, volem, per exemple, que es creï una partida 
pressupostària per tal de reformar el Casal de la Gent Gran de Sant 
Ildefons, o per exemple, per atendre les necessitats de la Fundació 
d’Atenció a persones dependents. 
 
De salut, per exemple, volem que s’iniciï el projecte del nou Centre 
d’Atenció Primària Bellaterra, o desplaçar el servei d’urgències de Sant 
Ildefons a una nova ubicació i ampliar el CAP de Sant Ildefons. 
 
De cultura, per exemple, volem una dotació econòmica per tal de poder 
dissenyar i crear el futur Centre d’Interpretació de la Història Local. 
 
Pel que fa a la societat del coneixement, volem que s’ajudi al Citilab 
Cornellà. 
 
Respecte de polítiques d’ocupació, que creiem que és molt important, 
donada la situació econòmica actual i la realitat que tenim aquí a 
Cornellà, volem que es destinin recursos per tal de fomentar les 
polítiques actives d’ocupació i formació, donant resposta a la situació 
d’extrema duresa en que es troben moltes famílies, creant plans 
d’ocupació. 
 
Demanem a la Generalitat de Catalunya mantenir els recursos 
econòmics destinats a acords i convenis subscrits amb aquest 
Ajuntament corresponents a les Escoles Bressol Municipals, a l’Escola 
de Música Roser Cabanas, a l’Espai de benvinguda educativa, al 
Contracte Programa d’Acció Social, al Pacte de Salut i, per últim, també 
creiem que és molt importat remarcar que cal reclamar al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, liquidar el deute que tenim pendent que és 
més de nou milions d’euros, de forma urgent i prioritària, establint un 
calendari del pagament del deute així com els compromisos pendents 
amb aquest Ajuntament. 
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Bé, tal i com varem fer en la moció que vam aprovar al febrer de l’any 
2012, crec que és important fer pinya, defensar els interessos de 
Cornellà, i anar tots a una demanant allò que és necessari per tal de 
garantir la cohesió social a la nostra Ciutat i, en definitiva, per això que 
és el que volem fer amb aquesta moció, que és millorar les necessitats 
que tenim aquí a Cornellà. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Primer de tot, manifestar la coincidència en l’anàlisi que es fa a la moció 
en el fet de que són els Ajuntaments els que donen la cara i intenten 
donar resposta a tota aquesta situació tan difícil, complicada, dramàtica 
en molts casos, per la que estan passant moltes persones, i en aquest 
sentit, totes les Administracions, totes, han de posar les mesures 
possibles per poder atendre aquestes necessitats. 
 
Ara bé, dit això, dues consideracions. La primera, suposo que coincidim 
en el fet, mirant tot el llistat que hi ha de peticions d’inversions que cal 
fer, que hi ha unes més prioritàries que d’altres, i en aquest sentit, 
sobretot les que fan referència a temes de seguretat dels equipaments, 
de poder donar un millor servei a la ciutadania, les situaríem com a 
prioritàries, perquè realment són més urgents. 
 
En segon lloc, pel que fa referència al llistat, per informacions que 
nosaltres tenim, algunes de les obres realment estan ja planificades i 
estan en tràmit i potser no caldria incloure-les en aquest llistat, i 
d’altres, pel tipus d’intervenció en el moment en que s’ha fet aquest 
resum, són inversions de tipus integral, global, que segurament deu fer 
anys que necessiten fer-se, no són dels últims temps, i potser valia la 
pena haver-ho demanat fa temps quan la situació econòmica de la 
Generalitat no era tan difícil com la que està tenint ara. 
 
De fet, jo no entraré en si això s’ha demanat a anteriors Governs de la 
Generalitat de Catalunya, i per tant, si encara queden, no sé si és que la 
resposta deuria ser positiva, perquè si encara estan aquí per fer-se 
algunes d’aquestes reformes que són realment integrals i globals -com 
deia- doncs vol dir que la resposta no va anar en el sentit positiu que 
havia d’anar. 
 
El que està clar és que ara és el pitjor moment per demanar tot aquest 
llistat exhaustiu i molt ampli, en el que hi ha uns incompliments de 
pagament enormes per part de l’Estat Espanyol cap el Govern del país, i 
això ho sabem, no cal insistir perquè tothom coneix perfectament 
l’escenari en el que ens trobem. 
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Per tant, en aquest sentit, per tot el que hem exposat, nosaltres ens 
abstindrem en aquesta moció, però donat que considerem que és un 
tema molt important i que cal resoldre’l entre tots, demanem poder 
treballar a nivell de les diferents Comissions Informatives cadascuna 
d’aquestes peticions. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Evidentment és una moció a la qual nosaltres li donarem suport, 
bàsicament perquè, un mes més, tornem a parlar de les afectacions de 
les polítiques d’austeritat i de les retallades a la nostra ciutat, i en 
aquest cas, amb exemples concrets posats negre sobre blanc en un full 
que ens ensenya com està la situació de la nostra ciutat i els dèficits 
que en aquests moments tenim, per culpa d’una Generalitat que no fa 
els deures, que no els sap fer o que no els pot fer, dèficits importants 
que tenim i que ho hem de resoldre. 
 
Des del nostre Grup haguéssim volgut fer esmenes a la moció, però 
entenem que al final l’esperit és centrar-se en allò que és més visible i 
més de relació directa Ajuntament – Generalitat, i al final vam decidir 
que no en faríem més i no les ampliaríem, perquè entenc que les 
dificultats de les escoles -i aquí està la Regidora d’Educació i em 
contradirà si no és així- són moltes més de les que hi ha aquí. Els que 
coneixem les escoles de la ciutat sospitem que la seva situació pel que 
fa a la infraestructura escolar, és enormement millorable, pel que fa a la 
situació social que pateixen les escoles, encara més, i si anem a parlar 
de les beques menjador que avui necessitaria la nostra ciutat i que no 
tenim, o de les beques d’educació que els nostres universitaris 
necessitarien i no en tenen. 
 
Sovint ens oblidem que en aquesta ciutat tenim universitaris i 
universitàries que els hi costa poder pagar la matrícula universitària, 
que cada cop els hi costarà més estudiar, que cada cop tindrem menys 
universitaris perquè no som una ciutat on les famílies els sobrin els 
diners i, per tant, els costarà molt pagar les taxes universitàries, això 
també és un element que podria estar en aquesta moció, entenc que 
segurament no és el lloc i per això no ho plantejàvem. 
 
I a nivell d’acció social el mateix. Aquest mes a la Comissió de Benestar 
Social en vam parlar de que tenim 200 expedients de PIRMI pendents de 
tramitar, alguns d’ells ja caducats, que han acabat denegats perquè la 
Generalitat no contesta a una petició de l’Ajuntament, estudiada i 
valorada, que el que diu és que hi ha una família que té una situació 
d’extrema necessitat i d’urgència social que s’ha de contestar. Això 
també podria estar en aquesta moció, no és una inversió, no és un 
compromís amb l’Ajuntament, però si que és un compromís de la 
Generalitat amb la ciutadania que afecta a aquesta ciutat, perquè són 
famílies que no tenen recursos. 
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El mateix val per les entitats del tercer sector, que també estan 
pendents de rebre recursos i que atenen als ciutadans i ciutadanes de 
la nostra ciutat i que no tenen el recursos oportuns que tenen pactats 
amb la Generalitat, que tenen convenis. El mateix que li passa a la 
Fundació de persones dependents, tampoc li paguen a altres entitats 
del tercer sector que fan feina a la nostra ciutat i que tenen dificultats de 
tresoreria important. Diverses entitats del tercer sector que treballen 
amb gent de Cornellà tenen, en aquest moment, impagaments de la 
Generalitat importants. 
 
I l’altre element que em sembla l’esmena més concreta, és el tema de les 
polítiques d’ocupació, tot i estar d’acord, necessitem més coses, ens 
grinyola una mica aquest acord, però entenem que també és una 
inversió més a la ciutat i que s’ha de fer. 
 
El que si creiem que es podria reflexionar és que en aquest sentit, per 
exemple, una de les coses que hem parlat molt en la Comissió 
d’Hisenda, és que el suport de la Generalitat a la política comercial de la 
nostra ciutat ha desaparegut. Teníem l’aportació al Consorci de Cornellà 
Compra a Casa, això va desaparèixer i no se’ns ha compensat de cap 
manera, i especialment els comerciants de la ciutat no tenen ja 
l’aportació, per petita que fora, de la Generalitat per la dinamització de 
la ciutat, per tant entenem que són greuges importants. 
 
A la vista d’això, d’acord amb el que es proposa, amb la reflexió de que 
queden moltes més coses fora d’aquesta moció que continuaran estant 
vigents i que caldrà continuar reivindicant, expressar el nostre vot 
favorable. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres entenem que igual que qualsevol altra Administració, el nostre 
Ajuntament no és aliè a la situació econòmica que es viu en l’actualitat 
en el nostre país, que viu Europa, a aquesta crisi i a la recessió que 
tenim. Per això demanem que a la vegada que es demana a altres 
Administracions que s’atengui el deute contret amb el nostre 
Ajuntament, des d’aquí també es prioritzin les polítiques per a pal·liar 
les necessitats de les famílies més desfavorides, i es redueixin una sèrie 
de despeses i s’eliminin algunes partides supèrflues i innecessàries. 
 
Estem especialment d’acord en la moció en el llistat d’inversions que es 
plantegen i que es sol·liciten i afecten als àmbits educatiu, sanitari i 
social per la importància que tenen en aquests moments de dificultats, 
de crisi, i com a pilar bàsic del nostre benestar. Per tant, tenim que 
buscar la manera de tirar endavant aquests inversions necessàries pels 
nostres ciutadans i ciutadanes. 
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En el que no estem en absolut d’acord és en la partida en la que es 
sol·liciten, en concret, dos milions d’euros pel futur Centre 
d’Interpretació de la Història Local. 
 
Amb aquest tipus d’inversions el que estem fent és que s’està tornant al 
malbaratament de temps passats, en els que tant el tripartit a 
Catalunya, com el Govern de Zapatero en l’Estat, es dedicaven a 
malgastar els recursos de tots els ciutadans fins a deixar el deute que 
actualment s’arrossega i que tardarem molts anys en poder pagar. 
 
Torno a repetir que hem de prioritzar la despesa en les persones més 
desfavorides i que és temps d’apretar-se el cinturó i, per tant, no 
entendríem que això fos una prioritat a dia d’avui per a la nostra ciutat. 
 
De totes formes, i com es vota la moció en el seu conjunt, també havíem 
pensat en presentar esmenes, però en ares d’aconseguir que hagi 
unanimitat en això, no ho hem fet, i el nostre vot serà favorable perquè 
considerem que la inversió a la ciutat en serveis socials, sanitat i 
educació, s’han d’anteposar davant de qualsevol altres assumptes. 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
En primer lloc agrair el vot favorable del Partit Popular, perquè té clar 
quines són les necessitats de Cornellà i, per tant, també ens ajuda a 
defensar els interessos, així que gràcies per sumar-s’hi però he de dir 
que el malbaratament del que parlaven era en hospitals, en escoles, en 
les persones. Efectivament es va gastar, però es va gastar per a les 
persones, per tant, que quedi clar que el malbaratament no va ser tal i 
va ser en inversió vers les persones. 
 
I per altra banda, dir al Grup de Convergència que és una llàstima que 
així com el mes de febrer de 2012 estàveu a favor de defensar els 
interessos dels ciutadans de Cornellà, estàveu a favor de reclamar els 
deutes, ara sembla que les vostres prioritats han canviat. Les nostres 
prioritats estan clares, i les vam comentar justament aquí, vam parlar 
d’educació, de sanitat, vam parlar de crear llocs de treball, perquè cap 
altra administració està creant plans d’ocupació, solament nosaltres i, 
per tant, crec que és una llàstima que ara mateix no doneu la cara i no 
mireu de front les necessitats i a les realitats dels ciutadans de Cornellà 
que, en definitiva, això és el que fa aquesta moció, defensar els 
interessos dels ciutadans de Cornellà. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només per fer dues propostes. Vist el vot favorable del Partit Popular i 
l’abstenció de Convergència, més el vot favorable del Partit dels 
Socialistes i del nostre Grup, al menys aquí hi ha tres Grups amb 
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representació al Parlament de Catalunya. La moció ja diu que això es 
traslladi al Parlament, i interpreto que l’abstenció de Convergència, si es 
traslladés al Parlament, els permetria aprovar tot això. Ja sé que és 
complex, però si Convergència mantingués aquesta postura, aprovaríem 
tot això al Parlament de Catalunya, exigint-nos al menys als Portaveus 
que traslladem aquest acord als nostres Grups parlamentaris perquè no 
quedés només amb “brindis al sol”. A més, la moció ja ho diu, farà els 
circuits oportuns perquè arribi a les Cambres, però que crec que és 
important fer-ho. 
 
I en el mateix sentit proposo que s’incorpori també que a les entitats 
firmants de l’Acord Social se’ls faci arribar còpia de la moció, perquè 
considerem que detalla molt bé quines són les necessitats de la ciutat i 
potser val la pena que aquestes entitats també ho tinguin. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Solament una puntualització. Únicament dir que el concepte que tenim la 
Portaveu del Grup Socialista i aquest Portaveu del que es 
malbaratament difereix bastant, mai per nosaltres és malbaratament 
invertir en sanitat, en educació o en serveis socials, malbaratament és 
obrir Ambaixades absolutament inútils, per exemple. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquí no obrim cap ambaixada però, en tot cas, en el món local si parlem 
de malbaratament, el 75% del deute municipal el tenen acumulat el 
senyor Gallardón i la senyora Rita Barbera, i la senyora Ana Botella i la 
senyora Rita Barbera. Ho dic perquè quedi clar que alguns moltes 
lliçons no poden donar de la seva gestió. Poden riure, però és així. Això 
no ho discuteix ningú, van a la pàgina del Ministeri d’Economia i ho 
posa. 
 
La moció no és una moció contra ningú, per això he dit abans el que he 
dit. Hi ha coses que són acords del Govern anterior, del Govern de 
progrés, que estaven acordades per temes de salut i d’educació. 
Algunes, crec que per incompetència de l’anterior Govern no es van 
acabar de concretar a la nostra ciutat, dos en concret. Una en matèria 
de cultura i un altra en matèria de benestar, però nosaltres tenim una 
obligació, fer un plantejament del que creiem que, si hi ha pressupostos 
prorrogats, aquesta moció ja ni entraria, però si hi ha pressupostos, ens 
creiem en l’obligació de, sense atacar a ningú, plantejar les necessitats 
de la nostra ciutat. 
 
El mateix farem amb els Pressupostos Generals de l’Estat, i aleshores, 
parlarem de partides socials, parlarem per què el Govern de Madrid no 
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dóna diners per fer plans d’ocupació, i suposo que ja donaran vostès les 
respostes. Parlarem de tots els temes d’assistència social, de les 
polítiques de dependència, i en aquell moment ja m’explicaran les seves 
raons del per què no. 
 
Però avui el que intentem és això. És a dir, si hi ha pressupostos, 
evidentment, tot no -tens raó Mònica- s’hauran de prioritzar certes 
coses, però hi ha coses a la ciutat, compromisos que han quedat 
aparcats, temes d’Instituts, de salut, que crec que són necessaris. 
 
No estem reclamant entre les nostres prioritats el Centre d’Interpretació 
d’Història Local, que seria l’últim, però nosaltres no hi renunciem. Sé 
que alguns renuncien a la cultura, això no és nou, però nosaltres no 
renunciarem, perquè sabem perfectament establir prioritats, i això és el 
que estem treballant. Estem treballant en el tema d’educació, en el tema 
de salut, en els temes socials, però això no vol dir que en el moment en 
que tu fas el plantejament del que creus que necessites, doncs és 
evident que estem fen un plantejament universal, desprès ja veurem què 
passa, quin èxit té aquesta moció. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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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10. Aprovar inicialment la proposta de denominar amb el nom de 
“Josep Llobera i Ramon” la plaça pública ubicada entre els carrers 
Lasarte i Pius XII. 

Aprovar inicialment deno- 
minació plaça “Josep  
Llobera i Ramon” 

MOCIÓ 
 
“Atès que el Ple Municipal, a la seva sessió del 28 de març de 2012, va 
aprovar per unanimitat tenir en compte el nom de Josep Llobera i 
Ramon per tal que un espai públic, la sala d’un equipament o un 
equipament públic de Cornellà pogués rebre el seu nom, en virtut del 
conjunt de mèrits acreditats que figuren en la part expositiva de 
l’esmentat acord i del fet del seu traspàs el 16 de desembre de 2011, 
 
Atès que la proposta aprovada donava resposta a la petició inicial 
formulada per diverses entitats municipals i grups polítics, 
 
Atès que, com conseqüència de les obres d’execució del projecte de 
reurbanització dels carrers Pius XII i Lasarte, ha restat un ampli espai 
públic en les confluències dels esmentats carrers que n’ha convertit en 
una plaça a la que caldria donar un nom relacionat amb una persona 
d’especial rellevància a la ciutat. 
 
Atès que en el cas del senyor Josep Llobera i Ramon es dóna la 
circumstància que era veí de la zona d’influència d’aquesta plaça, un 
espai per a la lectura, d’espera de la sortida dels nens de l’escola “Els 
Pins”, de relació d’adults i joves i de jocs per als petits, 
 
Atès que la proposta d’assignar el nom del senyor Josep Llobera i 
Ramon a la plaça indicada ha estat presentada al col·lectiu d’entitats 
que van engegar la petició que va originar l’acord esmentat en 
l’encapçalament, 
 
Atès que aquestes han expressat verbalment la seva acceptació de la 
proposta i que, en cap cas, no hi ha hagut cap opinió contrària,  
 
Atès que la denominació d’aquesta plaça amb el nom del senyor Josep 
Llobera i Ramon és un nou reconeixement de la ciutat a un home que 
ja en vida havia rebut la Medalla d’or de la Ciutat i la Creu de Sant 
Jordi per part del Govern de la Generalitat, 
 
Atès que, just en aquests moments tan durs en què vivim, el seu 
exemple és més present que mai, ja que ell ens va transmetre, al llarg 
de tota la seva trajectòria a la ciutat, els valors de l’esforç, del treball 
digne, de la convivència, de la democràcia, de la cultura, de la defensa 
de la llengua catalana, 
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Atès que és important per a la memòria de les generacions futures que 
es conegui l’obra d’aquest home compromès amb la democràcia, amb 
aquesta ciutat i amb la llengua i cultura catalana, 
 
Atès que s’ha procedit a donar compliment el que preveu els articles 
26 i següents del capítol quart del Reglament Especial Regulador de 
Distincions honorífiques, entre d’altres, d’aquest Ajuntament, 
 
Per totes aquestes raons, aquesta Alcaldia ha pres la iniciativa de 
presentar aquesta moció al Ple Municipal per a l’adopció dels acords 
que a continuació s’indiquen, donant així compliment a l’acord 
assenyalat en el seu encapçalament: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de denominar amb el nom de 
“Josep Llobera i Ramon” la plaça pública ubicada entre els carrers 
Lasarte i Pius XII, en virtut dels reconeixements expressats en 
l’expedient incoat i instruït a l’efecte. 
 
Segon.- Sotmetre a exposició pública la present proposta perquè 
durant un termini de quinze dies les persones que ho considerin 
adient puguin formular les reclamacions i els suggeriments que 
estimin convenients, a partir del dia següent de la inserció al taulell 
d'anuncis d'aquesta Corporació del present acord, transcorreguts els 
quals sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap nou acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la vídua de Josep Llobera i 
Ramon, senyora Maria Rigol i Rebordosa i entitats signants de la 
proposta esmentada en la part expositiva del present acord. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord al “Instituto Nacional de 
Estadística” per al seu coneixement i als efectes adients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Aquest punt és aprovar inicialment la proposta de denominar amb el 
nom de Josep Llobera i Ramon, la plaça pública ubicada entre els 
carrers Lasarte i Pius XII. 
 
Primer de tot, dir que avui donem amb aquesta aprovació inicial, la 
resposta a un acord que va prendre aquest Ple municipal, per 
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unanimitat, el 28 de març de 2012, en el qual ens vam comprometre a 
cercar un espai públic a la ciutat, una sala, un equipament, que pogués 
portar el nom del senyor Llobera i Ramon. 
 
Finalment, desprès de mirar diversos espais i veure també la 
conveniència de que no es dilatés més en el temps, hem fet una 
proposta, que té el suport d’aquella Comissió d’entitats que també es va 
adreçar a aquest Ple per demanar aquest espai i que ha donat el seu 
consentiment i aprovació. 
 
La Plaça està justament entre on va viure quan va arribar a Cornellà, - 
sabeu que va néixer a Barcelona l’any 1922, i que va arribar a la nostra 
ciutat als anys 30, i va començar a viure a la Plaça dels Enamorats 
acabant els seus dies al carrer Filipines, - o sigui que està al camí entre 
la casa que el va acollir quan va arribar a aquesta ciutat i a la que tant 
va estimar i on va fer una gran tasca de defensa de la cultura, amb la 
implicació a les entitats del poble i també en defensa de la cultura 
catalana. En els moments del franquisme era una de les poques 
persones que lluitava per la cultura i la llengua a la nostra ciutat i al 
nostre país. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Nosaltres estem d’acord amb donar el nom d’una plaça al senyor 
Llobera, més quan nosaltres vam voler posar sobre la taula aquest 
tema, perquè ja sabem que era un tema que semblava que quedava en 
l’oblit, però mai som els partits polítics, sempre són els ciutadans qui 
ens recorden quina és la feina que hem de fer. En aquest sentit, ara fa 
més d’un any que nosaltres vam portar una moció en la que 
demanàvem que un equipament de la ciutat, un equipament que s’havia 
d’inaugurar, la futura Biblioteca de Sant Ildefons, portés el nom de 
Josep Llobera. 
 
Òbviament d’aquest tema no se n’ha de fer cap tipus de partidisme 
polític ni jugar en aquest camp, per tant nosaltres creiem que hi ha 
encert en la proposta de l’Equip de Govern municipal. Com a Grup 
Municipal de Convergència i Unió ens hi sumarem, però entenem que 
per nosaltres no deixa de ser certament insuficient. 
 
La nostra proposta que també venia avalada per diverses entitats, no 
deixava de lligar una trajectòria, lligar una vida, d’una reivindicació 
històrica d’una persona, per la cultura, per la llengua catalana, en 
moments complicats, i creiem que aquell era l’equipament corresponent. 
 
Nosaltres vam fer el pas enrere, vam deixar la pilota en terreny del 
Govern municipal, però ens hagués agradat que fos un partit de tenis on 
tots hi haguéssim col·laborat, i això no ha sigut així perquè, a diferència 
del que va passar amb la Plaça Carles Navales que es va convocar una 
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Comissió Informativa per parlar sobre el tema, en aquest cas ens hem 
trobat que no hi ha hagut ni Comissió Informativa. 
 
Per tant, no entenem com fa pocs mesos per donar el nom a una plaça 
vam fer una Comissió Informativa, vam parlar, mentre que en aquest 
cas ens hem trobat el punt i no s’ha pogut debatre, això és el que ens 
hagués agradat.  
 
Desprès, a la part expositiva de la moció, hi ha coses que no ens acaben 
d’agradar, no es diu la veritat. Diu referint-se a les entitats: “Atès que 
aquestes han expressat verbalment la seva acceptació de la proposta i 
que en cap cas hi ha hagut cap opinió contrària”. 
 
Els seus tècnics municipals tenen correus electrònics on apareixen 
entitats que no acaben de veure-ho clar, - desprès faig arribar el correu 
electrònic, no hi ha cap problema- per tant, no volem fer partidisme 
polític però és que vostès a vegades en fan, i creiem que això no toca. 
 
Vist això, tornem a reclamar el que ja reclamaven, i que Iniciativa també 
va fer en el seu moment, que és una Comissió de nomenclàtor on ens 
puguem trobar totes les forces polítiques i que en un espai de consens 
ho puguem decidir, i que no ens trobem a batzegades que és com s’està 
funcionant a l’hora de nomenar carrers i equipaments de la ciutat. 
 
El que demanaria és que, si us plau, hi hagi aquesta ma estesa, perquè 
no ho està. Ja estem arribant a la meitat de la legislatura i no hi ha 
aquesta ma estesa, i hem tingut diferents oportunitats i veiem que hi ha 
uns tractes que funcionen d’una forma, com podem veure en el 
tractament del nom d’aquestes dues places. 
 
En tot cas, òbviament, el senyor Josep Llobera no s’ho mereixeria, però 
crec que aquest Grup ho ha de fer constar. Nosaltres entenem molt bé i 
celebrem que tingui aquest nom aquesta plaça, però també reclamem 
que nosaltres hem de ser conseqüents amb el que demanàvem i ens 
hauria agradat aquest diàleg per part del Grup Socialista. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
Nosaltres votarem a favor, i com ja s’ha parlat molt sobre el tema, volem 
aprofitar per recordar la necessitat de creació de la Comissió de 
Nomenclàtor. 
 
En aquest Ple s’ha aprovat la proposta de noms de persones 
represaliades pel franquisme i que han lluitat per la democràcia i que 
tenim encara pendents. 
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També el Consell de la Dona va treballar en el seu moment i va proposar 
una llista de noms de dones que s’haurien haver tingut en compte entre 
d’altres. 
 
I finalment recordar que en moltes façanes de la nostra ciutat encara hi 
ha símbols franquistes. Com l’altra dia va dir el professor Gabilondo, 
“els carrers i les ciutats també eduquen”. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta pels mateixos motius 
que ja hem explicat en altres plens en els que s’ha portat propostes 
similars. 
 
Creiem que els noms que figuren en els carrers i places de Cornellà, 
haurien de tenir una major participació i consens. Que hauria d’existir, -
avui ho hem demanat els tres Grups- un organisme, aquesta Comissió, 
on es proposessin i es debatessin diferents noms pel diferents espais 
públics i, per altra banda, també ens agradaria que existís una major 
pluralitat en la ideologia de les persones escollides per donar nom a 
aquests espais ja que, a la fi, ens trobem que sempre són de la mateixa 
corda i creiem que aquest Govern municipal, que presumeix de pluralitat 
i de mantenir una ciutat plural, tindria una bona ocasió de mostrar-ho 
en els noms que posa als espai públics. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Sí que voldria dir-ho, Alcalde, però pensava que no faria falta. 
Justament el senyor Llobera i Ramon, si es va caracteritzar per moltes 
coses, una que el va identificar va ser perquè no tenia cap identificació 
política, cap ni una, es va quedar sempre al marge de la seva implicació 
política i és una de les coses que en l’acte al que vam assistir on se li va 
fer l’homenatge per la Comissió, a l’Auditori de Cornellà, és va destacar 
per part de tothom. 
 
Una altra cosa és que desprès cadascun vulgui  aprofitar a les persones 
que ja no hi són i que no es poden defensar, però era una persona que 
va ser identificada, sobretot, pel seu treball pel poble, per les entitats, 
per la seva implicació social, mai ideològica. És lamentable també que 
diguem això –insistim- quan evidentment la seva família també va 
ratificar justament aquest valor d’aquesta persona que ja no hi és i 
també estem honorant, evidentment, ja que pensem que una plaça 
davant d’una escola pública, el que també fa és educar, i el que hem de 
fer ara entre tots i totes els presents, també els centres educatius, és 
utilitzar aquesta figura per retre-li homenatge cada dia. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Només fer una reflexió. Seria bastant incomprensible que aquesta ciutat 
donés noms a places i equipaments de persones de l’època fosca 
d’aquest país. Seria totalment incomprensible. Per tant és normal que 
s’atorgui a persones que s’han caracteritzat per la defensa, primer, de 
la llibertat de tots, la nostra cultura, els drets socials, que en l’època de 
Carles Navales, no és menor, el paper que va jugar, encara que per a 
molts no sigui important. Però per a la majoria d’aquesta ciutat sí que ho 
és, i la persona d’en Llobera per a molta més gent, gent també anònima, 
que és normal que la ciutat tingui el seu reconeixement per les persones 
que s’han caracteritzat per això, per afrontar les coses en situacions 
adverses i no anar al règim anterior. 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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II 

 
PART DE CONTROL 

 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre reclamació de 
deute a d’altres Administracions. 

Moció Grup Polític PP 
sobre reclamació de  
deute a d’altres Adminis- 
tracions 

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: 
 
“Atès que aquest Govern Municipal ha manifestat en distintes 
ocasions que diferents Administracions deuen quantitats de diners a 
aquesta Administració i que aquesta realitat compromet, encara més, 
la capacitat de l’Ajuntament per fer front a les seves obligacions i a les 
necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha de deixar patent la seva lleialtat 
institucional i solidaritat amb la resta d’administracions que tenen 
responsabilitats de govern. Però que aquesta lleialtat és, en primer 
terme, amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i 
obligacions que amb ells s’han adquirit i que se’ls està demanant 
majors esforços econòmics amb l’increment dels preus dels serveis 
públics i impostos locals. 
 
Atès que l’Alcalde d’aquesta ciutat va manifestar al Ple del passat mes 
de març l’interès en fer pública i efectiva la reclamació de les 
quantitats endeutades per la resta d’administracions. 
 
Atès que aquest Grup Municipal va formular una pregunta al Ple del 
passat mes d’abril, amb registre d’entrada 10.829, sol·licitant la relació 
dels imports líquids vençuts i exigibles que les diferents 
administracions endeuten a aquest Ajuntament, especificant 
l’administració deutora, concepte del deute i data de liquidació. 
 
Atès que segons resposta donada pel Tinent d’Alcalde Sr. Sergio 
Fernández Mesa en data 25 d’abril del present, el deute reclamable de 
les diferents administracions amb aquest Ajuntament ascendeix a un 
total de 9.220.134,10 € i que es detalla de la següent manera: 
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ENTITAT DEUTE RECLAMABLE 
Agència residus Catalunya 12.096,68 12.096,68 
AMB 445.117,00 0 
Consell Català de l’Esport 17.865,00 0 
Consell Comarcal Baix Ll. 21.953,07 21.953,07 
Diputació de Barcelona 799.625,62 248.375,98 
Feder 445.763,81 445.763,81 
Generalitat de Catalunya 9.638.787,11 8.438.452,50 
Servei Ocupació Cat. 410.756,24 53.519,13 

 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple per a la seva aprovació el següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Que es comuniqui l’esmentat deute a les diferents 
administracions on se’ls sol·liciti l’abonament d’aquesta.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena a la moció, presentada pel Partit dels Socialistes, 
preguntar al Partit Popular si mantenen la moció. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Sí, la mantenim. 
 
És una moció que presentem abans d’haver vist la que ha presentat el 
Partit Socialista per a aquest Ple. Va en el mateix sentit, per tant seré 
breu en l’exposició, perquè ja hem debatut sobre aquest mateix 
assumpte en la moció anterior i, a més, tots tenen la presentada pel 
nostre Grup, junt amb les esmenes que ha presentat el Partit Socialista. 
 
Presentem aquesta moció perquè ja s’havia posat de manifest en varies 
ocasions que diferents administracions deuen quantitats de diners a 
aquesta Administració i que això compromet, encara més, la capacitat 
de l’Ajuntament per a fer front a les seves obligacions i a les necessitats 
que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes. 
 
Como ja s’assenyala a l’exposició de motius de la moció, considerem 
que aquest Ajuntament ha de deixar patent la seva lleialtat institucional 
i solidaritat amb la resta d’administracions que tenen responsabilitats 
de govern, sempre entenent que aquesta lleialtat és en primer lloc, amb 
els nostres veïns i veïnes. 
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Per això considerem necessari reclamar el deute pendent que altres 
administracions mantenen amb el nostre Ajuntament pel bé de tota la 
ciutadania. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Incorporar en l’exposició de motius: 
 
En diferents ocasions aquest Ple ha sol·licitat el pagament dels deutes 
contrets per les diferents administracions amb l’Ajuntament de 
Cornellà: al setembre de 2011 vam presentar una moció de petició a la 
Generalitat de Catalunya per l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments, 
al Ple de febrer de 2012 vam presentar una moció reclamant el deute 
de les administracions amb l’Ajuntament de Cornellà. 
 
A més, en aquest mateix Ple de maig 2013 sol·licitem a la Generalitat 
de Catalunya que incorpori en els pressupostos de 2013 les inversions 
necessàries per a cobrir les necessitats de Cornellà, i exigim la 
liquidació dels compromisos adquirits amb aquest Ajuntament. 
 
Modificar els acords: 
 
ÚNIC.- Reclamar a les diferents administracions, el pagament de les 
obligacions contretes amb aquest Ajuntament, tal i com s’ha exigit en 
anteriors acords adoptats per aquesta Institució.” 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Nosaltres estem a favor de la vostra moció perquè en definitiva el que fa 
és recollir la nostra d’abans, i diem que estem a favor perquè demana i 
reclama el deute de les administracions i, per tant, defensa els 
interessos dels ciutadans però també és cert que no descobriu res de 
nou en aquesta moció, i en aquest sentit nosaltres fa molt de temps que 
venim reclamant a les administracions que tenen acords amb nosaltres 
el pagament dels deutes, i així ho hem reflectit a les esmenes. 
 
Al mes de setembre de 2011 ja vam presentar una moció de petició a la 
Generalitat de Catalunya per l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments. 
En el Ple de febrer de 2012 que abans en el debat també he fet 
referència, ja vam presentar una moció reclamant els deutes de les 
administracions amb aquest Ajuntament. I, a més, en aquest Ple també 
hem sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que incorpori en els 
pressupostos de 2013 les inversions necessàries per cobrir les 
necessitats de Cornellà i exigim la liquidació dels compromisos adquirits 
amb aquest Ajuntament. 
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Així que estem d’acord amb aquesta moció per demanar el que ens 
deuen, per defensar els interessos dels ciutadans, però també és veritat 
que ens hagués agradat veure al Partit Popular tenir, potser, altesa de 
mires en altres mocions que hem presentat, i no deixar-se portar per la 
seva ideologia política, perquè és veritat que en altres ocasions hem 
intentat defensar els interessos dels ciutadans de Cornellà presentant 
mocions, per exemple, en la creació de llocs de treball, defensant 
l’educació pública o demanant recursos assistencials, i en totes 
aquestes mocions no hem trobat un vot a favor. 
 
Llavors, la lleialtat amb els ciutadans que el senyor Palacios comentava, 
està no sols en el pagament del deute, sinó en sumar i defensar tots els 
interessos dels ciutadans de Cornellà, presentem les mocions que 
presentem perquè, en definitiva, defensem als ciutadans. 
 
Així què, en resum, benvinguts a la defensa dels interessos dels nostres 
ciutadans, benvinguts al club, així que espero que, a partir d’ara us 
quedeu amb nosaltres. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
El que ens agradaria a aquest Grup Municipal, és que a vegades aquest 
“benvinguts” es fes com es fa a nivell de país, i intentar denunciar el 
maltracte econòmic que rep Catalunya per part de l’Estat Espanyol. 
 
O sigui, encara no he vist que el Grup Socialista, el Grup Popular o el 
Grup d’Iniciativa, inclogui constantment esmenes quan hi han tot aquest 
tipus de mocions per atacar el que és veritablement l’autèntic problema 
de fons, que és la “mare dels ous” de tot plegat. 
 
Aquí no hi ha cap tipus de mirament, desprès tots, al Parlament de 
Catalunya fan els seus espectacles, les seves declaracions, però aquí no 
hi ha cap tipus d’intenció de solucionar el problema de fons. 
 
En la situació actual en la que es troba la Generalitat de Catalunya, que 
avui es demanin dos milions d’euros per un centre com Can Bagaria, 
crec que potser les prioritats no han quedat clares. Si el que es vol és 
incloure en el pressupost 2013, dos milions d’euros pel Centre 
d’Interpretació d’Història Local a Can Bagaria, jo crec que no anem bé. 
 
Jo entenc, i segur que aquí hi ha Grups que els agradaria veure la 
Generalitat de Catalunya pràcticament intervinguda, que fos una 
sucursal de l’Estat, però és que això no passarà i és que segurament, si 
s’acabés d’executar el que vostès demanen, doncs és el que vostès 
veurien i fins i tot els faria certa gràcia o il·lusió. 
 
Nosaltres el que els demanem és que tinguin una mica de dignitat de 
país i que mirin pels interessos d’aquest poble. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Alcalde, jo anava a demanar-te que insistissis en la petició al Grup del 
Partit Popular perquè retiressin la moció, perquè interpretem que ja 
s’havia fet, però una vegada us vaig demanar que retiréssiu una moció i 
em veu renyar. Per tant, fem el debat i debatem, i en tot cas desprès de 
la intervenció que ha fet el Portaveu que m’ha precedit en la paraula, un 
té ganes de dir unes quantes coses. 
 
Bàsicament estem d’acord tant en el document inicial que presenta el 
Partit Popular com amb l’esmena que presenta el Grup Socialista, per 
tant entenem que és una moció absolutament complementària de 
l’anterior. Aquí estem asseguts per la nostra ideologia, pel que 
representem, per la gent que ens ha votat. La nostra ideologia és la que 
tenim, ara, ens agrada que no ens movem per partidisme, són coses 
diferents, i el mes passat jo vaig demanar al Grup Popular que a la 
moció que presentàvem per demanar que la Llei de Bases de Règim 
Local fos diferent, ens ajudéssiu i votéssiu amb nosaltres. 
 
Això és el que us demanàvem. Jo crec que ideològicament  era una 
moció que coincideix amb coses que plantejava la moció que avui votem, 
per tant crec que és important que tots fem aquest exercici de defensa 
de la nostra ciutat i del que és la nostra Administració més propera que 
és l’Ajuntament. 
 
Nosaltres us anàvem a proposar, com a mecanisme, ho dic perquè no 
ens passi això en un proper Ple, que tinguem dos mocions que vinguin a 
dir, més o menys, el mateix i que parlen dels deutes els uns i els altres, 
que bé en el marc de la Junta de Portaveus o bé en el marc de la 
Comissió Informativa d’Economia, el que decideixi l’Equip de Govern, 
fem una espècie d’Observatori del deute, entre cometes, de la 
Generalitat i de les altres Administracions, amb l’Ajuntament. Que ens 
anéssiu explicant cada ics temps, el que decideixi l’Equip de Govern, 
cada tres mesos, cada quatre, el que considereu que és oportú, com van 
evolucionant els pagaments de les Administracions amb l’Ajuntament, 
quins han caducat, quins es van aconseguint, quan ens paguen els 
convenis a l’Escola de Música, quan ens van pagant les diferents coses. 
 
Un suggeriment que crec que pot ajudar al que avui estem parlant i és 
que, en definitiva, tots i totes, els vint-i-cinc que estem asseguts, però 
també el conjunt de la ciutadania sàpiga -crec que és important que 
consti en acta- com va evolucionant el deute que tenim amb la 
Generalitat, perquè això no és un deute estable, perquè només el que us 
he dit, el conveni de l’Escola de Música, Escoles Bressol, etc., són coses 
de prestació de serveis, de convenis signats, què significa que els nens i 
nenes van a l’escola cada mes, i que hi ha algú que ha d’aportar els 
diners que falten si la Generalitat no els aporta. No és una qüestió d’una 
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obra concreta feta, acabada i s’ha de cobrar, sinó que en alguns casos 
són carpetes vives i, per tant, creiem que és important que es faci. 
 
Dit això, crec que sí és una cosa important insistir en la idea que hi hagi 
una política de la Generalitat pensada per això i en tot cas -si ens deixa 
en Jordi- com a petit comentari, per a nosaltres, que acabem d’aprovar 
una moció en la que es demana diner per a l’escola pública i el servei 
públic de Cornellà, que la Generalitat mantingui convenis amb les 
escoles d’elit pel voltant de vint-i-cinc milions d’euros l’any, i que crec 
que cap d’ells arriba a Cornellà perquè no tenim cap escola d’elit, no sé 
quants alumnes de Cornellà van a les escoles d’elit fora d’aquí, però 
crec que són diners que estarien molt més ben invertits aquí que a les 
escoles d’elit del país, aquest que tots i totes defensem, aquest país que 
té vint-i-cinc milions d’euros públics gastats en escoles d’elit que 
segreguen. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En primer lloc, dir a la Portaveu Socialista que per suposat que ens 
trobarem sempre que defensem els interessos -com hem dit- amb unes 
prioritats. Els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà, amb 
les prioritats que ja hem deixat abans de manifest, que són sanitat, 
educació, serveis socials. Per suposat que quan es demanin inversions 
com l’anterior de dos milions d’euros pel Centre d’Interpretació Històrica 
de la ciutat, no ens posarem d’acord. 
 
Un cop dit això, al senyor Jordi Rosell li voldria recordar una cosa. Les 
comparances, la veritat, és que són odioses, però si demanéssim als 
Ajuntaments que publiquessin el deute que tenen amb la Generalitat, el 
deute que la Generalitat té amb els Ajuntaments i el deute que té l’Estat 
amb els Ajuntaments, veuríem clarament que l’Estat paga, que paga a 
temps i, a més, la Generalitat de Catalunya té un saldo deutor que res 
té a veure amb el saldo creditor que té l’Estat. 
 
El repetir la cançó “d’Espanya ens roba”, “el problema és Espanya”, 
crec que això ja només queda bé pels titulars de la premsa, però que en 
aquest Ple no toca. 
 
 
Desprès d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“Atès que aquest Govern Municipal ha manifestat en distintes 
ocasions que diferents Administracions deuen quantitats de diners a 
aquesta Administració i que aquesta realitat compromet, encara més, 
la capacitat de l’Ajuntament per fer front a les seves obligacions i a les 
necessitats que diàriament ens demanen els nostres veïns i veïnes. 
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Atès que aquest Ajuntament ha de deixar patent la seva lleialtat 
institucional i solidaritat amb la resta d’administracions que tenen 
responsabilitats de govern. Però que aquesta lleialtat és, en primer 
terme, amb els nostres veïns i veïnes, i amb els compromisos i 
obligacions que amb ells s’han adquirit i que se’ls està demanant 
majors esforços econòmics amb l’increment dels preus dels serveis 
públics i impostos locals. 
 
Atès que l’Alcalde d’aquesta ciutat va manifestar al Ple del passat mes 
de març l’interès en fer pública i efectiva la reclamació de les 
quantitats endeutades per la resta d’administracions. 
 
Atès que aquest Grup Municipal va formular una pregunta al Ple del 
passat mes d’abril, amb registre d’entrada 10.829, sol·licitant la relació 
dels imports líquids vençuts i exigibles que les diferents 
administracions endeuten a aquest Ajuntament, especificant 
l’administració deutora, concepte del deute i data de liquidació. 
 
Atès que segons resposta donada pel Tinent d’Alcalde Sr. Sergio 
Fernández Mesa en data 25 d’abril del present, el deute reclamable de 
les diferents administracions amb aquest Ajuntament ascendeix a un 
total de 9.220.134,10 € i que es detalla de la següent manera: 
 

ENTITAT DEUTE RECLAMABLE 
Agència residus Catalunya 12.096,68 12.096,68 
AMB 445.117,00 0 
Consell Català de l’Esport 17.865,00 0 
Consell Comarcal Baix Ll. 21.953,07 21.953,07 
Diputació de Barcelona 799.625,62 248.375,98 
Feder 445.763,81 445.763,81 
Generalitat de Catalunya 9.638.787,11 8.438.452,50 
Servei Ocupació Cat. 410.756,24 53.519,13 

 
 
En diferents ocasions aquest Ple ha sol·licitat el pagament dels deutes 
contrets per les diferents administracions amb l’Ajuntament de 
Cornellà: al setembre de 2011 vam presentar una moció de petició a la 
Generalitat de Catalunya per l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments, 
al Ple de febrer de 2012 vam presentar una moció reclamant el deute 
de les administracions amb l’Ajuntament de Cornellà. 
 
A més, en aquest mateix Ple de maig 2013 sol·licitem a la Generalitat 
de Catalunya que incorpori en els pressupostos del 2013 les 
inversions necessàries per a cobrir les necessitats de Cornellà, i exigim 
la liquidació dels compromisos adquirits amb aquest Ajuntament. 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple per a la seva aprovació el següent: 
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ACORD 
 
Únic.- Reclamar a les diferents administracions, el pagament de les 
obligacions contretes amb aquest Ajuntament, tal i com s’ha exigit en 
anteriors acords adoptats per aquesta Institució.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena del Grup Municipal del PSC-
PM és aprovada 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. 
 
 
 
 
2.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha dos preguntes formulades per escrit per Convergència i pel Partit 
Popular, que suposo que estan contestades. Volen fer algun prec o 
alguna pregunta més?. 
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Per part del Portaveu del Grup Municipal de CiU, s’ha presentat la 
present pregunta que diu el següent: 
 
“Que de conformitat amb el que disposa l’article 105.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, mitjançant el present 
escrit es formulen les següents preguntes perquè siguin contestades i 
de conformitat amb la legislació municipal, i de conformitat amb el 
nostre Reglament Orgànic Municipal, presentem la següent pregunta 
al Ple del 23 de maig de 2013 perquè sigui contestada abans del 
proper Ple. 
 
A començaments d’aquesta legislatura, al Ple de juliol de 2011, van 
portar al Ple municipal la possibilitat de la privatització-gestió 
interessada del cementiri municipal. Després de quasi bé 2 anys, ens 
agradaria saber: 
 
Donat que el primer punt de l’acord era: Aprovar inicialment la 
modificació de la forma de gestió del servei públic local de gestió del 
servei municipal de cementiri, establint com a forma de prestació dels 
servei, la gestió indirecta del mateix. 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- S’està treballant en l’elaboració d’un plec de condicions? 
 
Segona.- Quin és el motiu per el qual a dia d’avui no s’hagi informat 
als regidors sobre l’estat del procés després de quasi bé dos anys de 
l’inici del mateix? 
 
Tercer.- Quan tenen previst presentar el plec de condicions?” 
 
 
 
Per part de la Regidora del Grup Municipal del PP, s’ha presentat 
la present pregunta que diu el següent: 
 
“Atès l’aprovació definitiva de l’expedient 2012/48100/M, publicat al 
DOGC número 6308. 
 
Atès la Comissió de Seguiment que aquest grup sol·licità sobre 
l’assumpte el passat Ple del mes de gener i que fou llavors votada en 
contra per la majoria. 
 
Atès que persisteixen les queixes i moviments veïnals contraris a 
aquest planejament. 
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Atès que a aquest grup li consta que l’administrador i representant de 
l’empresa adjudicatària per l’execució de les obres i comercialització 
dels locals i habitatges, és el Sr. Morlanes, antic Tinent d’Alcalde 
d’Urbanisme precisament d’aquesta ciutat. 
 
Per tot el que s’exposa, el Grup del Partit Popular de Cornellà: 
 

PREGUNTA 
 
Si ha estat sol·licitada en aquest Ajuntament la pertinent Llicència 
d’obres per l’empresa executant; i en el cas que així fos, si ha estat 
atorgada i amb quin termini de vigència.” 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
En tot cas, pregar en aquest Ple, no recordo la data però hem anat 
parlant de les persones de la ciutat afectades per les participacions 
preferents i per com ha evolucionat això. Recordo que se’ns va explicar 
que entre l’Oficina Municipal del Consumidor o els serveis de les 
Associacions de veïns s’estava atenent a la gent. Demanaríem que, a 
l’igual que se’ns va informar sobre els temes dels desnonaments i de 
l’Oficina de mediació hipotecària, se’ns pogués informar de com ha 
evolucionat la problemàtica, i en el marc de la Comissió Informativa que 
pertoqui, o per escrit, com ho considereu, se’ns informi de com està 
evolucionant aquest tema. 
 
L’altre prec és per agrair en el meu nom i en el del conjunt del nostre 
Grup actual, en nom de tots els Regidors i Regidores dels PSUC, 
d’Iniciativa i d’Esquerra Unida que hem estat aquests anys al Ple, la 
feina feta per l’amic i company, Alfons Muñoz, que se’ns jubila. I per 
tant agrair-li la feina prestada i desitjar-li que tingui una bona jubilació, 
que no ens oblidi molt i que ens continuï venint a veure. I agrair-te el que 
crec que és bàsic per molts de nosaltres, que ens hagis ajudat durant 
aquests anys a no perdre els papers. Segurament que aquest Portaveu 
que us parla, sense l’Alfons a la porta dels plens, recordant-te, “Arnau 
que hi aquest punt, aquest tema”, segurament que la feina hagués estat 
més difícil. 
 
Per tant agrair-te la feina i en nom de tots i totes, felicitats i que la nova 
etapa que endegues sigui profitosa, relaxada, però a la vegada activa, 
que segur que ho faràs. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Tenim una pregunta i dos precs. 
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La pregunta encara que ja l’hem comentada abans d’entrar al Ple de 
manera informal amb Antonio Martínez, la portem a aquest Ple, i si em 
permeten, la llegiré perquè hi ha varis punts en l’argumentari: 
 
“Donada la permissivitat que l’Ajuntament de Cornellà està 
manifestant any rere any durant els dies de celebració de diverses 
festes i actes lúdics en espai públics, en els que s’ha de compatibilitzar 
el respecte del dret de les persones al descans nocturn, cosa que no 
succeeix, ja que l’ampliació de l’horari durant les festes no pot 
entendre’s com una autorització per generar sorolls durant la nit sense 
cap límit, ni d’intensitat ni d’horari. 
 
Donades les continuades trucades a la Guàrdia Urbana que no han 
sigut ateses. 
 
Donades les reiterades queixes des de l’any 2002 que els veïns de la 
Plaça Almeda la Vella han posat en coneixement d’aquest Ajuntament 
degut a l’ús abusiu que per part de l’Associació de Veïns d’Almeda es 
fa d’aquest espai amb el consentiment d’aquest govern municipal, 
exemple d’això és l’escrit de protesta dirigit al Departament de Cultura 
d’aquest Ajuntament amb núm. de registre 44484, presentat el 9 de 
desembre de 2009. 
 
Donat que la Plaça Almeda la Vella, ni per la seves dimensions, 
ubicació i configuració està pensada per a concentració de persones 
com les que es produeixin en la multitud d’actes que es celebren en 
aquest espai. 
 
Donat l’ús privat que d’aquest espai públic es fa per part de 
l’Associació de Veïns d’Almeda. 
 
Donats els innombrables altercats que es produeixen en aquesta 
plaça, com l’altercat amb resultat de sang produït la nit de la revetlla 
de 23 de juny de 2012. 
 
Donat el dany i patiment que aquestes festes provoquen als residents 
propers a la plaça, esbiaixats per part de l’Alcaldia durant tots els 
anys, des del 2002, fins avui, en benefici dels interessos particulars de 
l’Associació de Veïns. 
 
Tenint en compte que el 20 de juliol de 2012 va haver una reunió 
entre els veïns afectats de la Plaça Almeda la Vella amb el Tinent 
d’Alcalde Política Territorial i Seguretat, i el Cap de la Guàrdia Urbana, 
i donat que les respostes obtingudes a les peticions d’aquests veïns de 
Cornellà per part de l’Ajuntament han estat menyspreades, aquests 
s’han posat en contacte amb aquest Grup Municipal amb l’objecte de 
resoldre la situació, pel que el Grup Municipal del Partit Popular 
preguntem: 
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Primer: Quan es portarà a efecte l’acord de traslladar les festes que 
fins ara es porten a terme a la Plaça Almeda la Vella a Can Martinet? 
 
Segon: El fet de que no es publiqui en la revista Cornellà Informa la 
programació d’esdeveniments en l’abans Parc i ara Plaça de Rosa 
Sensat, significa que l’Associació Toc de Corn no té els permisos per 
realitzar activitats, o bé el que pretén aquest govern municipal és 
desmarcar-se i ocultar la programació per eludir les seves 
responsabilitats?” 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Els Precs són els següents: 
 
Primer: En la nostra oficina d’atenció ciutadana hem rebut queixes de 
pares i mares de nens que freqüenten les pistes esportives ubicades en 
el Passeig dels Ferrocarrils Catalans, entre els carrers Sant Ferran i 
Dolors Almeda, sobre la deficient seguretat de les portes corredores que 
tanquen les esmentades instal·lacions. 
 
Aquestes portes, segons ens han dit, i hem pogut comprovar, són d’un 
pes considerable, estan subjectes als bastiments per dos únics cargols, 
que en cas de trencar-se deixarien caure les portes amb tot el seu pes, 
ja que no tenen cap tipus de seguretat que impedeixi la seva caiguda en 
cas d’accident. 
 
Preguem que es faci una inspecció per aquest possible risc, pels Tècnics 
Municipals s’emeti un informe al respecte, i si el risc és tal i com el 
veuen els usuaris, que es doni una solució amb la màxima urgència. 
 
Segon: Des de l’Administració es fomenta la utilització del transport 
públic i per a això ha d’oferir als usuaris comoditat i rapidesa, per a 
això es fa necessari no cessar les inversions o la millora d’aquells 
aspectes que no suposin una despesa desmesurada. 
 
És el cas d’instal·lacions de marquesines en parades d’autobús, 
l’objecte de les quals no és un altre que el de resguardar els usuaris 
durant la seva espera, sobretot quan és una parada d’autobús que 
circula exclusivament per Cornellà. 
 
Hem recollit les queixes de veïns del nostre municipi, i per això exposat 
preguem que el govern municipal realitzi les gestions oportunes davant 
la TMB per aconseguir la concessió d’una marquesina en la parada de 
l’autobús 94 i 95, el circular de Cornellà, en sentit Almeda, ubicada en 
l’Avinguda Alps/Vicençs Llivina, a l’alçada de l’edifici d’Hisenda, ja que 
en el sentit de pujada si que existeix, però en el de baixada no n’hi ha. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ara aixecaré la sessió, però no marxeu, us quedeu als seients un 
moment només, perquè vull deixar constància que jo també m’adhereixo 
a les paraules de l’Arnau respecte de l’Alfons. Aquest matí hem parlat 
durant una estona sobre la seva trajectòria personal i professional en 
aquest Ajuntament i també dins d’aquesta ciutat, i evidentment crec que 
el que tots li desitgem a partir de demà és que gaudeixis i ja està. No cal 
que t’oblidis, però oblidat i tira endavant la part de la teva vida vital que 
jo crec que és important que també la puguis realitzar. Moltes gràcies 
per la teva feina, dedicació i per la teva enorme personalitat i també 
responsabilitat. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vint hores i trenta minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 


