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ACTA PLE NÚM. 8/13 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE JUNY 
2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 DE JUNY DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
27 de juny 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 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
Sr. Arnau Funes Romero 
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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 
 
 
NO ASSISTENTS 
 
Amb veu i vot 
 
Excusa 
 
Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
 
 
 
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. 7/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 23 de maig d’enguany. 
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L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT  
 
 
 
 
2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
2.1. Decret núm. 3041/13 de data 24 de maig. 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 23 de maig d’enguany, 
aquest Ajuntament va procedir a l’elecció de nou Síndic Municipal de 
Greuges de Cornellà de Llobregat, un cop impulsat i ultimat el 
procediment previst per l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal, 
recaient aquesta elecció en el ciutadà, senyor Joan Barrera Riba, únic 
candidat proposat pels Grups Polítics Municipals. 
 
Atès que un cop escollit el Síndic, correspon a aquesta Alcaldia 
procedir al seu nomenament mitjançant Decret que, d’acord amb el 
que disposa l’article 114 del ROM, s’ha de dictar i notificar a 
l’interessat dins dels deu dies hàbils següents a l’elecció. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en exercici de les competències que em 
confereix l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar nou Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de 
Llobregat al senyor Joan Barrera Riba. 
 
Segon.- Convocar al senyor Joan Barrera Riba, a fi que el proper dia 
30 de maig prengui possessió del seu càrrec, amb efectes del dia 1 de 
juny de 2013. 
 
Tercer.- Acordar el cessament efectiu, en l’exercici de les funcions 
prorrogades del càrrec, del senyor Frederic Prieto Caballé, primer 
Síndic Municipal de Greuges d’aquesta Ciutat, amb efectes del dia 31 
de maig d’enguany. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a ambdós interessats pel seu 
coneixement i efectes. 
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Cinquè.- Donar compte del present Decret en la primera sessió 
plenària que se celebri.” 
 
 
 
 
2.2. Decret núm. 3758/13 de data 18 de juny. 
 
“Mitjançant Decret número 7278/2012, de 21 de novembre, aquesta 
Alcaldia va procedir a designar als representants de la ciutadania que, 
d’acord amb el que disposen els articles 104 i 106 del Reglament 
Orgànic Municipal, havien d’integrar-se en el primer Consell de Ciutat 
de Cornellà de Llobregat, segons sorteig efectuat entre els ciutadans i 
ciutadanes que varen concórrer a la convocatòria pública aprovada 
mitjançant Decret número 3918/2012, de 22 de juny. 
 
Atès que el senyor Miguel Ángel Cabeza Tocón, que havia sigut 
designat en representació de la ciutadania per integrar-se en el 
Consell, en data 14 de juny d’enguany ha posat en coneixement 
d’aquesta Alcaldia el seu desig irrevocable de cessar en l’esmentada 
representació per motius estrictament personals i professionals. 
 
Atès que d’acord amb les bases de la convocatòria, del sorteig públic 
celebrat el dia 15 d’octubre de 2012 per seleccionar aquests ciutadans 
i ciutadanes, es varen elegir també cinc persones com a suplents per a 
cobrir les baixes que es poguessin produir en el futur. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té atribuïdes 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentat del cessament voluntari del senyor Miguel 
Ángel Cabeza Tocón, com a membre del primer Consell de Ciutat de 
Cornellà de Llobregat en representació de la ciutadania. 
 
Segon.- Designar, en el seu lloc, al senyor Álvaro Romero Mato, com a 
membre del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, en 
representació de la ciutadania, amb efectes del dia d’avui. 
 
Tercer.- Comunicar aquest Decret a les persones afectades, als efectes 
escaients. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la 
propera sessió que es convoqui, en compliment del que es preveu a 
l’article 22 del ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt 2.1 fa referència al nomenament del nou Síndic de Greuges, el 
senyor Joan Barrera. I el punt 2.2 fa referència a un canvi de membres 
al Consell de Ciutat ja que un dels ciutadans escollits per sorteig va 
presentar la seva renúncia i com hi havia una llista de suplents, passa 
al següent que ha acceptat, que és el senyor Álvaro Romero. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
3.1. Decret núm. 2931/13 de data 21 de maig. 
 
“Mitjançant Decret número 5511/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decret 6934/2011, de 10 d’octubre, 1205/2012, de 7 de 
març, 1298/2012, de 9 de març, 3345/2012, de 31 de maig, 
237/2013, de 25 de gener i 634/2013 d’11 de febrer, i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
maig anterior, aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del 
Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Tinenta d’Alcalde de Polítiques de 
Benestar Social de data 14 de maig últim, i a petició de l’Entitat 
ONCE, es sol·licita la modificació del seu representant en el Ple de 
l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, 
 

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

ONCE, en el Ple d’aquest Consell. 
 
 Nomenar en representació de l’esmentada Entitat en el Ple d’aquest 

Consell, com a representant, al senyor Josep Vilaseca Rius. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
 
 
3.2. Decret núm. 3086/13 de data 28 de maig. 
 
“Mitjançant Decret número 6933/2011, de 10 d’octubre, 
posteriorment modificat per Decrets 53/2012, de 13 de gener, 
370/2012 d’1 de febrer, 1296/2012, de 9 de març, 4617/2012, d’11 
de juliol de 2012 i 6933/2013, de 10 d’octubre, i com a conseqüència 
de la nova organització derivada de la Corporació sorgida de les 
Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, 
aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del 
Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Regidora Delegada de Polítiques de 
Ciutadania de data 22 de maig últim, i atenent la petició feta per la 
Secretària de l’Asociación Cultural i Recreativa Peña Dominó de Sant 
Ildefons, es sol·licita la modificació de la composició del Ple de 
l’esmentat Consell, amb la substitució de la seva representant. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 6933/2011, de 10 
d’octubre, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
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 Deixar sense efecte el nomenaments de la representant de 
Asociación Cultural i Recreativa Peña Dominó de Sant Ildefons, en 
el Ple d’aquest Consell. 

 
 Nomenar en representació de l’esmentada Associació en el Ple 

d’aquest Consell, com a representant, a la senyora Tamara Álvarez 
Martín. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, 
així com a les persones afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en 
la pròxima sessió que es convoqui, per a la seva ratificació.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi han dos decrets que són canvis, un, al Consell Comunitari de 
Serveis Socials, que és el canvi del representant de l’ONCE, i l’altre al 
Consell Municipal de la Cultura que afecta al representant de la Penya 
El Dominó. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
3. Aprovar la modificació de la plantilla del personal d’aquest 
Ajuntament per l’exercici 2013. 

Aprovar la modificació de 
la plantilla Ajuntament. 

DICTAMEN 
 
“Vist que el Ple Municipal en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2013 
va aprovar la plantilla de personal de l’Ajuntament i dels seus 
Organismes Autònoms per l’exercici 2013. 
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Atès el que respecte de la limitació respecte de la reposició d’efectius 
estableix la Llei 17/2012, de 27 de diciembre de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’exercici 2013, les jubilacions registrades en 
les anualitats 2012 i 2013 i les mesures de racionalització de plantilla 
d’aquest Ajuntament, 
 
Atès el contingut de l’informe –proposta- emès pel departament de 
Recursos Humans, que justifica la necessitat de realitzar variacions en 
la plantilla aprovada pel citat Ple per tal de adequar-la a les noves 
necessitats dintre de las places adscrites a l’Arxiu Municipal, 
 
Atès així mateix el que preveu l’article 27 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals en relació a la possibilitat de modificar la 
plantilla anyal de personal. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per 
aprovar la modificació de la plantilla de personal d’acord amb el que 
preveu l’article 22 de la llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 35 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
El Ponent de la Comissió d’Economia i Interior proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’amortització de les places de personal que a 
continuació es relacionen: 
 
Places de funcionari: 
 
Dintre de l’Escala d’administració general, auxiliar, dues places 
d’auxiliar administratiu/va. 
 
Dintre de l’Escala d’administració general, subaltern, dues places de 
Subaltern/a. 
 
Dintre de l’Escala d’administració especial, Sots escala tècnica, 
Tècnic/a Superior, una plaça d’advocat/da. 
 
Dintre de l’Escala d’administració especial, Sots escala tècnica, 
Tècnic/a Superior, una plaça de psicòleg/a. 
 
Dintre de l’Escala d’administració especial, Sots escala 
tècnica,Tècnic/a de Grau Mig, una plaça d’arquitecte/a tècnic/a. 
 
Dintre de l’Escala d’administració especial, Sots escala 
tècnica,Tècnic/a de Grau Mig, enginyer/a tècnic/a. 
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Dintre de la Sots escala de Serveis Especials, places de comeses 
especials, dues places de Neteja. 
 
 
Places de laboral: 
 
Dintre del Grup Professional Tècnic/a Mig disminució d’una plaça de 
Treball, passant de 5 a 4 places. 
 
Dintre del Grup Professional, Personal d’Oficis disminució d’una plaça 
de Encarregat, passant de 3 a 2 places. 
 
Amb efectes 1 de Juliol de 2013, excepte la plaça d’Enginyer Tècnic 
funcionari, dintre de l’Escala d’administració especial, Sots escala 
tècnica, Tècnic/a de Grau Mig que tindrà efectes en data 14 d’Agost de 
2013. 
 
 
Segon.- Aprovar la modificació de tipologia de les places de personal 
que consten a continuació: 
 
Places de funcionari: 
 
Dintre de l’Escala de l’Administració Especial, Sots escala Tècnica, 
Tècnic/a de Grau Mig, reconversió d’una plaça de Gestió Pública, que 
passa de 16 a 15 places, a una de Treball Social que passa de 5 a 6 
places.  
 
Dintre de l’Escala d’Administració Especial, Sots escala de serveis 
especials, Guardia Urbana, reconversió d’una plaça d’agent a una de 
caporal, passant les places de caporal de 11 a 12 places i les d’agent 
de 85 a 84.  
 
 
Places de laboral: 
 
Dintre del Grup Professional de Tècnic/a Auxiliar, reconversió de la 
plaça de Tècnic/a Auxiliar Manteniment/Edicions a una d’Encarregat 
de Manteniment del Grup Professional Auxiliar. 
 
Dintre del Grup Professional, Personal d’Oficis disminució d’una plaça 
de Encarregat, passant de 2 a 1 places i reconversió de la mateixa a 
Encarregat de Manteniment dintre del Grup Professional Auxiliar 
quedant establertes aquestes en 2 places. 
 
La data d’efectes de les modificacions es el dia 1 de Juliol de 2013, 
 
Tercer.- Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de 
la Província i Diari Oficial de la Generalitat, en compliment del que 
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preveu l’apartat segon de l’article 28 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Aquest punt és una modificació de la plantilla de l’Ajuntament en el 
sentit d’amortitzar deu places de personal funcionari, que serien dues 
places d’Auxiliar Administratiu, dues de Subaltern, una d’Advocat, 
una de Psicòleg, una d’Arquitecte Tècnic, una d’Enginyer Tècnic i dues 
places d’Operària de Neteja. I també l’amortització de dues places de 
personal laboral, en aquest cas, una plaça de Tècnic Mig i una plaça 
d’encarregat. 
 
Amb aquestes modificacions la plantilla de l’Ajuntament passaria de 
421 funcionaris a 411, i la del personal laboral passaria de 243 a 241. 
 
Aquestes modificacions i amortitzacions es fan per jubilacions que 
hem tingut durant els anys 2012 i el 2013, i també per vacants que no 
han estat cobertes i que no es poden cobrir per la limitació que tenim 
respecte de la reposició d’efectius que estableix la Llei 17/2012, de 27 
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per aquest exercici, 
per a l’any 2013. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Jo volia preguntar, com a més avui falta el Regidor que esta a la 
Comissió, si aquestes que s’amortitzen no es cobreixen de moment, 
però si hi ha intenció de cobrir-les en un futur. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, quan dius amortització vol dir que desapareixen. 
 
Això no vol dir que en un futur no es puguin crear, però vol dir que 
desapareixen, per això s’amortitzen. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
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Són jubilacions recents o de fa temps i s’han amortitzat ara? 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi han jubilacions que són recents, altres d’un parell d’anys i altres 
vacants que no s’havien cobert. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
I per què ara en aquest moment i no a l’octubre, que és quan es farà la 
plantilla de l’Ajuntament, o sigui, quan es tractarà junt amb els 
pressupostos?. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
He parlat de vacants però vacants hi ha dos o tres, la majoria són 
jubilacions. I les jubilacions s’han produït des d’octubre del 2012 fins 
a la data d’avui, per tant, no es podia fer aquesta modificació. 
 
Inclús hi ha alguna amb efectes 14 d’agost, i és perquè la persona 
encara no s’ha jubilat. Es jubilarà el mes que ve, llavors el que fem és 
que no posem per no haver de portar un punt d’aquí a dos mesos amb 
una sola amortització. Totes són amb efectes 1 de juliol excepte 
aquesta perquè encara no s’ha jubilat. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Luis García Ruiz i Elisabeth Morales Sánchez. 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
4. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i nous 
ingressos. 

Aprovar modificació 
núm. 18/2013 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament 
d’Informàtica, amb motiu de l’adquisició d’un element de comunicació 
per la Piscina Can Millars, per import de 2.500 euros. 
 
Vist l’escrit dels Departaments de Patrimoni Cultural i Informàtica, 
sol·licitant modificació de crèdits per suplement amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, motivada per la necessitat d’adquirir un 
moneder de fotocopiadora amb destinació a la nova Biblioteca de Sant 
Ildefons, per import de 910 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses del Departament de Polítiques d’Espai Públic, 
motivades per la reparació de la Plaça d’Extremadura; per la 
contractació de les obres a realitzar a l’escenari i sala de l’Auditori de 
Sant Ildefons; per procedir a la finalització de les obres de rehabilitació 
de les cobertes del CEIP l’Areny; per la realització d’inversions en 
instal·lacions d’aire condicionat i calefacció; per la revisió de preus del 
contracte de Manteniment d’instal·lacions de reg; per la renovació de 
l’analitzador de clor y ph de la piscina de Can Millars; per fer front a 
les despeses derivades del contracte de coordinació i salut de l’obra de 
l’estructura de suport dels panells del Pavelló de Can Carbonell; per la 
instal·lació de portes a l’edifici de Normalització Lingüística; i 
l’adquisició de mobiliari urbà, per un import total de 86.940,75 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit del Departament d’Acció 
Social, per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de 
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despeses, per incrementar la subvenció destinada a l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer, per un import de 10.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria del Departament d’Acció Territorial, motivada 
per l’adquisició de terrenys, i per fer front a les despeses del 
departament del servei de missatgeria, per un import total de 
3.313.000 euros. 
 
Vist els escrits del Departament de Patrimoni Cultural, sol·licitant 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de 
despeses, per l’adquisició d’equips audiovisuals, complements i 
accessoris amb destinació a la Biblioteca Sant Ildefons, i l’adquisició 
de projectors per les sales d’exposicions del Castell i del Museu Palau 
Mercader, per un import total de 7.600 euros. 
 
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 petició de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Cooperació i Solidaritat, per atendre les despeses derivades de la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, per un import de 
180 euros. 
 
Vist l’informe de la Cap de Personal pel que sol·licita modificació de 
crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a nous ingressos, per fer 
front a les disposicions de l’Acord adoptat pel Ple Municipal del dia 13 
de desembre de 2012 pel desenvolupament de les previsions de 
l’article 5 del Capítol 15`3, del Títol V, que regula les prestacions 
socials del vigent Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions del personal 
al servei de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per import de 
645.456,48 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria i baixes 
per anul·lació de despeses del Departament d’Esports, per atendre les 
despeses derivades de la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la 
Província, i per fer front a despeses no previstes inicialment dels 
programes de Jocs Escolars i Esport Salut, per un import de 5.376 
euros. 
 
Vista la Proposta d’Acord de data 14 de maig d’enguany, de la 
Comunitat de Municipis de la Plana del Galet, proposant a l’Alcalde-
President de l’Ajuntament l’aprovació de l’expedient de modificació de 
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crèdits número 1/2013, per suplement de crèdits a càrrec del 
Romanent de Tresoreria, per un import de 40.034,49 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Cultura, sol·licitant modificació de 
crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria, 
per fer front a despeses derivades de la realització del Festival de 
Pallassos, per import de 2.000 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per 
l’adquisició d’una vaixella reutilitzable per oferir a les entitats en 
préstec i la creació d’un nou servei de gestió de neteja de la vaixella, 
per import de 12.259 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 
18/2013 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, baixes per anul·lació de despeses i nous 
ingressos que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 
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  
 
0113.321B1.6320002 ESCOLES PUBLIQUES 0,00 16.597,20 0,00 16.597,20 
0113.924C0.6320000 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS 300.000,00 25.700,00 0,00 325.700,00 
0551.150A0.2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL 2.800,00 13.000,00 0,00 15.800,00 
0551.151B0.6000000 ADQUISICIO TERRENYS 78.361,77 3.300.000,00 0,00 3.378.361,77 
0661.338D0.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0662.332I0.2269903 ACTIVITATS BIBLIOTECA SANT ILDEFONS 8.000,00 2.200,00 0,00 10.200,00 
0662.332I0.6230009 MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 
0772.934A3.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 112.927,53 95.641,00 0,00 208.568,53 
1001.341D0.2260900 JOCS ESCOLARS 65.550,00 2.746,00 0,00 68.296,00 
1001.341G0.2260901 ACTIVITATS ESPORTS 13.950,00 2.450,00 0,00 16.400,00 
1201.943A0.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 325.974,00 40.034,49 0,00 366.008,49 
 
 TOTAL DESPESES  3.502.768,69 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 15.466.064,32 3.462.734,20 0,00 18.928.798,52 
1201.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ. 

AFECTAT 0,00 40.034,49 0,00 40.034,49 
 
 TOTAL INGRESSOS  3.502.768,69 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CREDIT DESPESES AMB CÀRREC A BAIXES PER 
ANUL·LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0006.920B0.6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS 

(HARDWARE) 31.360,00 910,00 0,00 32.270,00 
0006.920C2.2160000 MANT. EQUIPS I INSTAL·LACIONS 

TELEFÒNIQUES 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
0006.920C2.6230009 ADQ. ELEMENTS COMUNICACIÓ 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
0112.155C0.6250000 MOBILIARI URBÀ 0,00 19.409,89 0,00 19.409,89 
0112.162B0.2269900 ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PUBLICA 13.121,55 0,00 474,45 12.647,10 
0112.171D0.2279901 C.P.S./MANT. INSTAL·LACIONS REG 99.617,00 140,00 0,00 99.757,00 
0112.171D0.6190000 PLANT. ARBRES I CIRURGIA ARBÒRIA 45.736,00 0,00 7.800,00 37.936,00 
0112.171D0.6190002 MILLORA ESPAIS DEGRADATS 

TERRENYS C-245 (INC.12) 60.000,00 0,00 7.972,21 52.027,79 
0112.933B0.2279900 C.P.S./CALEFACCIÓ I AIRE 

CONDICIONAT 59.960,00 0,00 140,00 59.820,00 
0112.933B0.6230004 FONTANERIA GENERAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
0112.933B0.6230005 AIRE CONDICIONAT I CALEFACCIÓ 23.165,84 10.000,00 0,00 33.165,84 
0113.151B0.6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES 

(INC.12) 1.300.000,00 8.446,66 0,00 1.308.446,66 
0113.151B0.6190002 MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA 

BEL (INC.11) 7.641,85 0,00 7.157,85 484,00 
0113.151B0.6190007 MILLORES CARRERS CENTRE/CINEMA 

BEL (INC.10) 11.099,04 0,00 11.099,04 0,00 
0113.342C0.6320000 MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

(INC.12) 42.900,50 3.745,00 0,00 46.645,50 
0113.924C0.6320000 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS 300.000,00 2.902,00 0,00 302.902,00 
0114.172A0.2219900 VAIXELLA REUTILITZABLE I CAIXES 

TRANSPORT 0,00 8.807,00 0,00 8.807,00 
0114.172A0.2270000 SERVEI NETEJA VAIXELLA 

REUTILITZABLE 0,00 3.452,00 0,00 3.452,00 
0114.172A0.4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES 26.000,00 0,00 12.259,00 13.741,00 
0332.231P2.2270600 TREBALLS TÈCNICS/GENT GRAN 122.883,00 0,00 10.000,00 112.883,00 
0332.231P5.4800007 SUBV. ASSOCIACIÓ FAMILIARS 

ALZHEIMER 17.000,00 10.000,00 0,00 27.000,00 
0662.332I0.2130002 FUNCIONAMENT INSTAL·LACIONS/ 

BIBLIOT. S.ILDEFONS 1.600,00 0,00 910,00 690,00 
0662.333A0.6230009 ADQ. MATERIALS IL·LUMINACIÓ SALES 

D'EXPOSICIÓ 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0662.333G0.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL 20.571,00 0,00 3.000,00 17.571,00 
0882.331A0.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./COOP. I 

SOLID. 1.000,00 0,00 180,00 820,00 
0882.331A0.2260300 ANUNCIS OFICIALS/COOPERACIÓ I 

SOLIDARITAT 0,00 180,00 0,00 180,00 
1001.340A0.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPORTS 3.425,00 0,00 180,00 3.245,00 
1001.340A0.2260300 ANUNCIS OFICIALS/ESPORTS 0,00 180,00 0,00 180,00 
 
 TOTAL DESPESES  73.672,55 73.672,55 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A NOUS INGRESSOS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0780.221A0.8309000 BESTRETES AL PERSONAL 951.343,00 645.456,48 0,00 1.596.799,48 
 
 TOTAL DESPESES  645.456,48 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
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0780.83090 REINTEGRAMENTS DE BESTRETES AL 

PERSONAL 951.343,00 645.456,48 0,00 1.596.799,48 
 
 TOTAL INGRESSOS  645.456,48 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 35.155,00 17.384,45 
Cap. III.- Despeses financeres 95.641,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 50.034,49 12.259,00 
Cap. VI.- Inversions reals 3.395.610,75 44.029,10 
Cap. VIII.- Actius financers 645.456,48 0,00 
 
 TOTAL 4.221.897,72 73.672,55 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers 4.148.225,17 0,00 
 
 TOTAL 4.148.225,17 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
En aquest cas hi han modificacions de crèdit amb càrrec a Romanent 
de Tresoreria per 3.502.000 euros, dels quals els importants són, una 
adquisició a terrenys de 3.300.000 euros que ve derivada de l’execució 
d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
una expropiació de fet en que va haver-hi per part de les persones que 
estaven expropiades una reclamació en aquest Tribunal. I el Tribunal 
va posar aquesta quantitat de diners per fer efectiva aquesta 
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sentència. Correspon a la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità en l’àmbit delimitat per l’avinguda Maresme, pel c/Silici, la 
ctra. del Mig i el Segon cinturó. 
 
Hi han també 95.641 euros d’interessos de demora, de la finca 2 de 
Ribera-Serrallo, que venen derivats d’una altra expropiació. 
 
Una modificació de 40.034 euros que és la transferència entre els 
Ajuntaments integrants, de la Comunitat de la Plana del Galet, això ve 
cada any i ho hem de posar quan toca que és aquest mes 
aproximadament. 
 
73.672 euros són altes i baixes entre partides i, per últim, hi ha un 
suplement de crèdit de 645.456 euros, que és la bestreta al personal 
per poder fer front -ja ho vaig explicar a la Informativa i es va explicar 
aquí en el seu moment, en el Ple crec que va ser en el de desembre- 
per poder fer front a la paga de juny. Com sabeu, hem fet tot el 
procediment d’avançament de les pagues, per tant, hi ha una 
regularització al mes de juny en la nòmina dels funcionaris i laborals, i 
el que es farà és la bestreta al mes de juliol. Per tant, hem de dotar 
aquesta partida econòmica per poder fer front a aquesta bestreta i 
pagar aquesta quantitat a la primera quinzena de juliol. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Bàsicament, expressar dos idees ràpides en relació amb la modificació. 
Com molt be ha explicat el Tinent d’Alcalde, hi han dos elements 
principals per nosaltres en aquesta modificació de crèdit. Un té a 
veure amb l’operació de compra de terrenys o l’expropiació de terrenys, 
que en aquest cas ens situa en una posició nova, en un espai de 
possible desenvolupament de la ciutat i de l’activitat econòmica de la 
ciutat, i creiem que és un tema estratègic que ja acabem de parlar 
amb el Tinent d’Alcalde d’Urbanisme fa uns minuts. Per tant entenem 
que és un tema estratègic de ciutat on nosaltres demanem temps i 
reflexió per acabar de decidir quina és la millor opció d’ubicació allà, 
tot i que entenem que és una modificació de crèdit que li hem de donar 
el vot favorable. 
 
Sobretot li donem per la segona part de la meva intervenció, això és 
per garantir les pagues i per fer l’opció. Crec que és una opció valenta i 
intel·ligent de no castigar més als treballadors públics amb més 
retallades i més problemes. Ja ho vam explicar en el seu moment, 
estem d’acord amb l’opció, per tant la modificació de crèdit l’aprovem 
especialment per aquesta part, sent conscients que l’altra part que és 
la part important, que són 3.313.000, és una operació estratègica de la 
ciutat. I ens agradaria poder -com molt bé hem fet fins ara- acabar de 
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parlar-ho i veure si les opcions que tenim són les millors i ens 
permeten resoldre altres problemes de la ciutat. 
 
Per no avançar més en el debat, perquè són debats d’urbanisme i no 
d’economia, en tot cas, en propers Plens segurament tindrem ocasió de 
parlar-ne. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Dir una cosa. Independentment d’això, quan hi ha una sentència, 
t’agradi o no t’agradi, en el nostre cas no ens agrada, però la tenim que 
aplicar, i aquesta aplicació són tres milions d’euros, aquí no podem 
discutir-ho. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Luis García Ruiz i Elisabeth Morales Sánchez. 
 
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.   
 
 
 
 
5. Aprovar l’inici de l’expedient per la creació del servei públic 
de les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, 
destinada al Servei Públic Educatiu. 
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Aprovar inici expedient 
servei públic instal·la- 
cions EB Rosa dels Vents 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient instruït per la creació del servei públic de les 
instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, destinada 
al Servei Públic Educatiu, per a infants de 4 mesos a 3 anys. 
 
Atès a que el present expedient s’ha de sotmetre a informació pública 
pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixen en el 
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Vistos els informes de la Secretaria General, i Interventor Municipal. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient per la creació del servei públic de les 
instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, destinada 
al Servei Públic Educatiu, per a infants de 4 mesos a 3 anys. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i normativa interna de 
les instal·lacions destinades al Servei Públic Local de les instal·lacions 
de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, destinada al Servei 
Públic Educatiu, per a infants de 4 mesos a 3 anys. 
 
Tercer.- Exposar el Reglament d’ús i normativa interna de les 
instal·lacions, a informació pública i audiència als interessats, per un 
termini de trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Tauler 
d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-se 
presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nou acord. 
 
Quart.- Aprovat definitivament el Reglament d’ús i normativa interna 
de les instal·lacions destinades al Servei Públic Local de les 
instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, destinada 
al Servei Públic Educatiu, per a infants de 0 a 3 anys, es publicarà el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província anunciant la 
seva aprovació i el seu text íntegre, entrant en vigor un cop 
transcorreguts quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d’Anuncis de la Corporació, com al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí d’Informació 
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Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en el que s’hagi publicat l’edicte 
anterior. 
 
Tant aviat entri en vigor aquesta aprovació, del Reglament d’ús i 
normativa interna de les instal·lacions destinades al Servei Públic 
Local de les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels 
Vents, destinada al Servei Públic Educatiu, per a infants de 0 a 3 
anys, s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en la pàgina web 
de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta, pels diferents 
Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal, al 
Departament de Polítiques de Ciutadania, a la Secretaria General a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva 
aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt cinc és l’inici de l’expedient per la creació del servei públic de 
les instal·lacions de l’Escola Bressol Municipal Rosa dels Vents, 
destinada al Servei Públic Educatiu -com tots sabeu- i també 
l’aprovació inicial del Reglament d’ús de la normativa interna de 
funcionament d’aquesta escola. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, seria idèntic que la resta d’escoles bressol que tenim amb aquest 
contingut d’aquesta forma de gestió. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Expressar evidentment -com ha indicat l’Alcalde- que és la fórmula 
habitual de gestió dels darrers anys de les escoles bressol, i manifestar 
de nou la nostra opinió de que probablement no haurien 
d’estandaritzar el servei o fer una contractació externa, i la nostra 
opinió és que la millor opció seria gestionar-ho directament des de 
l’Ajuntament, i com que és una aportació tradicional igual que els 
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darrers anys, fer esment i sí que creiem que nosaltres no ho veiem, i 
d’entrada farem una abstenció en aquest apartat. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Luis García Ruiz i Elisabeth Morales Sánchez. 
 
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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
6. Aprovar l’esborrany del Conveni Urbanístic a signar per 
Focio, S.L. i aquest Ajuntament, referent a la tramitació d’una 
modificació del PGM-76 a l’àmbit discontinu format per l’entorn 
del sector Siemens, entorn c/Silici, c/Roselló i altres. 

Aprovar Conveni Urba- 
nístic amb Focio, S.L. 
 

DICTAMEN 
 
“Vist el text del Conveni urbanístic entre FOCIO, S.L i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat referent a la tramitació d’una modificació del 



 22

PGM-76 a l’àmbit discontinu format per l’entorn del sector Siemens, 
entorn c/ Silici, c/ Rosselló i altres, en relació als terrenys d’aquella 
societat inclosos en l’àmbit “Accés Ronda de Dalt – c/ Silici” delimitat 
pel Passeig dels Ferrocarrils Catalans, el carrer Silici, l’avinguda 
Maresme i la Ronda de Dalt, situat dins de l’expedient en tràmit 
denominat “Transcripció i Modificació del PGM i PAUM de Cornellà”, 
aprovat pel Ple de l’ajuntament en data 27 de setembre de 2012. 
 
Vist que el present conveni urbanístic pretén solucionar els litigis 
existents, donar solucions a les resolucions judicials i cercar 
mecanismes que facin possible una transformació urbana estable, 
eficaç des d’un punt de vista de model territorial i alhora 
econòmicament sostenible, i capaç de ser desenvolupable en qualsevol 
escenari, i que en virtut del mateix, la societat FOCIO, S.L. dóna la 
seva conformitat a les directrius del nou planejament previst i es 
compromet a desistir dels processos contenciosos administratius 
interposats contra l’Ajuntament de Cornellà, quedant suficientment 
regulats en el conveni els diferents supòsits i efectes pel cas 
d’incompliment per qualsevol de les parts. 
 
Atès que l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 14 de juny de 2013, fa una exposició detallada dels antecedents i 
situació urbanística de l’àmbit, i conclou que “(...) D’acord al 
planejament vigent (MPGM/2004), el sòl propietat de FOCIO, SL, te 
una superfície de 20.952 m2, del quals 17.999, 38 m2 estan 
qualificats de equipaments privats de nova creació, amb sostre 
assignat de 26.997,07 m2. Ara bé, d’acord al Conveni a signar, el Pla 
de Millora Urbana de l’àmbit, que s’executarà pel sistema de 
Reparcel·lació en la modalitat de Compensació bàsica, assignarà a 
FOCIO, SL, una parcel·la de 12.850 ,50 m2 de superfície amb  un 
sostre d’us comercial de 15.420 m2, ubicada d’acord al plànol 
d’ordenació de l’edificació que s’adjunta al conveni. El conveni redueix 
el sostre d’equipaments que tenia consolidat la mercantil Focio, i 
estalvia l’expropiació dels sòls de la mateixa mercantil qualificats de 
zona verda, ja que en el cas de que el sòl de la seva propietat no fossi 
inclòs a l’àmbit de  la modificació, l’administració hauria d’expropiar 
els 2.952,62 m2 de zona verda. Es tracta d’un Conveni urbanístic,que 
pretén agilitzar al màxim la consecució dels interessos públics, 
reflectís als expedients de “Modificació i PAUM”, en tràmit, i tancar de 
forma satisfactòria, per les parts implicades, una llarga etapa de litigis 
davant els Tribunals de Justícia.” 
 
Atès que el present conveni forma part d’una modificació del 
planejament en tràmit, la seva aprovació haurà de sotmetre’s a la 
necessària publicitat i tramitar-la conjuntament amb la referida 
modificació de conformitat amb l’article 104 del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya (RDL 1/2010, de 3 d’agost). 
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Vista la regulació relativa als convenis urbanístic recollida als articles 
als articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 8 i 104 del 
Decret Legislatiu pel qual s’aprova la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Vista la circular 2/2010 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, 
de 18 de novembre de 2010. 
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica d’Acció Territorial i Habitatge de 
data 14 de juny de 2013, obrant a l’expedient. 
 
Vist que l’aprovació del present acord és competència del Ple 
Municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 22.2. g) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les Bases de Règim Local, i 
article 52.2.h) 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. 
 
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 l’esborrany del Conveni urbanístic entre FOCIO, S.L 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat referent a la tramitació d’una 
modificació del PGM-76 a l’àmbit discontinu format per l’entorn del 
sector Siemens, entorn c/ Silici, c/ Rosselló i altres, en relació als 
terrenys d’aquella societat inclosos en l’àmbit “Accés Ronda de Dalt – 
c/ Silici” delimitat pel Passeig dels Ferrocarrils Catalans, el carrer 
Silici, l’avinguda Maresme i la Ronda de Dalt, situat dins de 
l’expedient en tràmit denominat “Transcripció i Modificació del PGM i 
PAUM de Cornellà” aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 27 de 
setembre de 2012. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde - President de l’Ajuntament de Cornellà, 
Sr. Antonio Balmón Arévalo, per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Incorporar el conveni en la documentació que integri la 
MPGM derivada de l’expedient “Transcripció i Modificació del PGM i 
PAUM de Cornellà”, i donar-li la publicitat i tramitació que li correspon 
en virtut de l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya quan s’iniciï aquella tramitació. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la mercantil FOCIO, SL pel seu 
coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Aquest és un conveni que vol acabar amb vint anys de litigi que tenim 
amb aquesta empresa, estem parlant de la parcel·la que està entre 
Silici i Maresme, és aquella triangular a la sortida del cinturó.  
 
En principi el que volem fer és que acabi sent una parcel·la d’activitat 
econòmica, així ho ha recollit el PAUM que presentaré, que 
presentarem, i el mateix PAUM ho presentava en el 125 que hem 
presentat. 
 
L’idea és, està tothom d’acord, els dos propietaris que són 
l’Ajuntament i Focio, de moment hi ha un tercer que és el que hem 
posat els diners avui per al tema de l’expropiació, però una vegada 
expropiat, la parcel·la aquella serà simplement dos propietaris, ells i 
nosaltres. I l’idea és que aquest conveni faciliti que aquesta parcel·la 
es pugui convertir en una parcel·la d’activitat econòmica en un futur, 
una vegada aprovat el PAUM. 
 
Dir que si al final això no es produeix, si el conveni no es pot complir 
perquè hi hagi algun problema urbanístic o el que sigui, el conveni 
queda anul·lat i no hi ha cap tipus de pagament, ni cap tipus de 
retencions, ni res per cada part i no té efectes, si al final no poguéssim 
portar a bon port aquest conveni. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Primer de tot felicitar-los pel fet que hagin arribat a aquest acord, 
desprès de tants anys de litigis amb Focio, amb tota la gent que hi ha 
al darrera perquè veritablement crec que la ciutat pot estar contenta, 
més que res pel que ha de venir desprès. 
 
En aquest sentit el que queda molt clar és que el que no podem fer és 
desgranar aquest conveni amb el que serà el futur PAUM que 
aprovarem. 
 
Per tant, en aquest sentit jo entén que tenen certa pressió o certa 
urgència després de tots aquest anys, de totes aquestes traves, que hi 
han hagut per acabar tirant endavant aquest conveni, però tot i això, 
estem en un moment on encara no hem aprovat el que serà l’aprovació 
inicial del futur PAUM, per tant és el moment encara de repensar 
moltes coses i de poder fer moltes aportacions el que serà, com haurà 
de ser aquesta zona i el conjunt del PAUM de la ciutat. 
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Llavors, i aquí entrant en la última intervenció del Tinent d’Alcalde, 
que és el que no acaba de quedar clar és, si tu signes un conveni i 
després, imaginant-se que hi ha unes grans aportacions per part de 
l’oposició al PAUM que fan que vostès es repensin la idea inicial que 
tenen en el PAUM, al haver subscrit un conveni, això segurament el 
que ens portarà és a tornar a obrir una nova via on aquests propietaris 
ens puguin tornar a reclamar. 
 
Per tant, jo aquí sí que demanaria un aclariment perquè em sembla 
que el Tinent d’Alcalde n’ha fet esment, més que res per tapar-nos, 
perquè ja sabem quina és l’experiència que hi ha hagut en el passat. 
Doncs ara si signem un conveni abans d’una aprovació inicial del 
PAUM, ens pot portar a això, més que res que nosaltres hem de tenir 
molt present que el que estem fent, és que estem fent les grans zones 
de planejament urbanístic per la ciutat abans del que ha de ser el gran 
debat, perquè el que es va dir és, portem al Ple, portem un PAUM per 
donar aquesta visió de globalitat, mentre que una de les peces més 
importants d’aquest PAUM, o més interessants, ja l’estem hipotecant 
en certa forma dient-li com haurà d’acabar quedant. 
 
Per tant, el que si demanaríem és, més que res que és a on ens estem 
lligant en certa manera el desenvolupament que podrà tenir la pastilla 
Silici, ctra. del Mig amb aquesta zona, més que res fer constar això. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
També dir en primer lloc que ens alegrem de que s’hagi arribat a 
aquest acord desprès de tants anys de litigi, però si que hem vist, a 
més de tot el que ha comentat Jordi, d’introduir això sense haver 
tingut en compte o sense esperar a aquest debat genèric que podríem 
fer sobre el PAUM, hem vist que hi han unes apreciacions per part de 
la Secretària en les quals fa un informe desfavorable i ens xoca una 
vegada més que no es tinguin en compte, que es facin uns informes, 
que hi hagi precipitació al portar-lo al Ple i es faci cas omís de les 
indicacions que es fan per part de Secretaria. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Si al final el conveni no es pot portar a terme, simplement tornem a la 
casella de sortida, ens quedem en el mateix lloc que estem ara mateix, 
amb contenciosos presentats per part d’aquest gent i nosaltres podem 
fer una altra cosa, per tant no hi han penalitzacions, no hi ha cap cosa 
que digui que si el conveni no es compleix hi hagi algun tipus de 
repercussió. 
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Si al final no es fa, es torna la reposició del bé i no passa res. El 
portar-lo avui és perquè el document del PAUM, quan es signa un 
conveni urbanístic, ha d’estar dintre del PAUM, el que no podem fer és 
al revés. Forma part del PAUM i per tant quan tornem al mes de juliol 
-si és possible que el portem, que suposo que si- al PAUM, aquest 
document formarà part del PAUM com a discussió dintre d’ell perquè 
s’ha d’afegir a tota la discussió general. 
 
Per tant és per això que es porta avui, perquè el que no podem fer és al 
revés. Portar-lo abans i desprès posar-lo 
 
Per tant, s’aprova ara com esborrany de conveni i aquest esborrany de 
conveni, una vegada signat, es fica com un document annex dintre del 
PAUM, perquè així tingui consciència d’ell i per tant estar dintre de la 
discussió general. 
 
I insisteixo, si al final no es pot, no arriba a bon port, tornem a la 
sortida i ells es queden els seus contenciosos, nosaltres podem fer el 
que vulguem i continuem barallant-nos sobre aquesta parcel·la durant 
el temps que faci falta. 
 
Quant a l’informe de la Secretària, nosaltres considerem que hi ha uns 
informes de l’Arquitecta Municipal i dels Serveis Jurídics del 
departament, que diuen que el conveni està? Dintre d’aquest informe 
de Secretaria, hi ha un punt que diu que el conveni és legal, que forma 
part del cos legal, que en aquell no hi ha problema i són apreciacions 
que nosaltres considerem que són apreciacions i que nosaltres estem 
pensant en una altra història. I pensem que tant l’informe de 
l’Arquitecta Municipal com la del responsable dels serveis jurídics 
d’Urbanisme recolzen aquest conveni. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Entenc perfectament el que vostè em diu, però abans de signar el 
conveni i per tal d’evitar possibles problemes en el futur, una altra 
opció que podria ser igualment de bona i que ara ja no vindria d’un 
mes o dos mesos, consistiria en, vostès com que ja han parlat amb 
aquests senyors per dir com anirà el planejament a l’aprovació inicial, 
i com que d’aquí a un mes segurament ens emplaçarem aquí per veure 
com serà l’aprovació inicial del PAUM, una vegada aquest senyors 
vegin que això va per aquí, desprès, una vegada feta l’aprovació inicial, 
si que podem llavors signar el conveni. 
 
Crec que en aquest cas l’ordre dels factors si que ens podria alterar el 
producte per, de cara al futur, si pogués passar alguna cosa. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Crec que no, que si que altera el producte, perquè si ho aprovem 
després no podem posar-ho dintre del PAUM. 
 
En el fons això, aquest document es fa perquè es vol aprovar el 125 
dels criteris previs, a partir dels criteris previs es quan és plantegen o 
ens plantegen que hem d’arribar a un bon port en aquest sentit. I per 
tant lo normal és que estigui aprovat abans, i a partir d’aquí, que 
formi part de tota la documentació del PAUM. 
 
Una altra cosa seria que aquest conveni tingués algun tipus de 
penalització o algun tipus de problema si al final no es compleix. Això 
si podria tenir-ho, però es que no ho té. Es que no ho té. I com no el 
té, el normal és poder-lo posar dintre de l’aprovació inicial ja com a 
document, perquè sigui un document públic del que tothom pugui 
parlar a la inicial, o pugui presentar esmenes o pugui presentar 
qualsevol tipus d’al·legació a aquest conveni ja el coneixi, perquè serà 
públic i estarà dintre de tota la documentació. 
 
Si ho fem al revés estem una mica furtant del debat aquest conveni, 
perquè estaria posat desprès i no aniria d’entrada amb tota la 
documentació que tindrien que portar. És per això. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El que si que vull deixar clar és una cosa, aquesta és una pastilla que 
sempre ha sigut problemàtica, problemàtica pels propietaris, 
problemàtica per les seves condicions de desenvolupament, 
problemàtica per tot el que s’ha anat intentant realitzar allà i no ha 
sigut possible. 
 
Tan de bo tinguéssim trucant a la nostra porta mil oportunitats, però 
això és fals, sobretot, a més a més, en aquests moments. 
 
Aleshores, portem molt de temps intentant veure quin profit pot treure 
la ciutat, en llocs de treball, en activitat econòmica en aquesta pastilla 
i, fruit d’això, s’han mogut peces, i una d’aquestes peces és arribar a 
aquest acord de fer un conveni, si és possible, desprès transformar-lo 
en un planejament nou. 
 
És evident que nosaltres hem parlat amb el Govern de la Generalitat, 
amb molta gent i ho consideren oportú i viable, així que el que estem 
fent és el que toca ja, i per això aquest plantejament de signar aquest 
esborrany de conveni urbanístic. 
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I pel que fa referència al l’informe de la Secretaria, dir que la 
Secretària no és la Regidora 26, és una opinió més, hi ha moltes més 
opinions que nosaltres també hem demanat, i per tant, ja veurem. 
Aquí hi ha moltes opinions, no tan sols hi ha una, per deixar-ho clar 
també. No és la Regidora 26 i qui la vulgui utilitzar així serà un 
problema de la Secretària i dels seus informes i dels Regidors que la 
vulguin utilitzar. 
 
Però crec que hem de tenir les coses clares sobre el que estem parlant, 
i del que estem parlant és sobre una decisió que afecta, més enllà de 
criteris d’oportunitat, que afecta al desenvolupament d’aquesta ciutat, 
i nosaltres tot això, evidentment ho hem parlat molt i moltes hores 
amb molta altra gent, que no sols d’aquest Ajuntament. 
 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Regidora del Grup 
Municipal del PP, senyora Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel Pérez 
Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
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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. 
 
 
 
 
7. Modificar l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(Procornellà), per a l’execució de les escomeses generals de 
l’edifici de la Biblioteca-Auditori de Sant Ildefons. 

Modificar encàrrec gestió 
Procornellà, Biblioteca- 
Auditori Sant Ildefons. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord del Ple municipal de data 31 de maig de 2012 que va 
aprovar encarregar a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) l’execució de les escomeses 
generals de l’edifici de la Biblioteca-Auditori de Sant Ildefons per un 
import total, IVA inclòs al tipus del 18%, de 95.614,91 euros, que 
s’havien d’abonar a PROCORNELLÀ contra l’oportuna certificació. 
 
Vistos els escrits de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana e 
Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA), de dates 25 d’abril de 2013 
(RGE 11487) i 16 de maig de 2013 (RGE 13790) on posa de manifest 
que l’import sobre el que es va calcular el cost de l’encàrrec, era 
estimatiu, havent-se produït una sèrie de variacions durant l’execució 
de les obres, així com un increment del tipus legal d’IVA, que en 
conjunt han suposat un cost final de 102.726,92€, lliurant-ne a 
l’efecte l’oportuna certificació. 
 
Vist l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de data 30 
de maig de 2013, al respecte de la referida modificació, que es 
transcriu en la seva part necessària: 
 
- “En data 31 de maig de 2012, el Ple de l’Ajuntament aprova 

l’encàrrec de gestió a PROCORNELLÀ per a l’execució de les 
escomeses generals de serveis de la Biblioteca-Auditori de Sant 
Ildefons, per un import de 95.614,91 € (IVA inclòs). 

 
- Que degut a una modificació del traçat de l’escomesa del gas, 

realitzada per Gas Natural, el preu s’ha incrementat 14.850 € més 
IVA (en lloc dels 10.000 € inicials). 

 
- Que l’escomesa de Telefónica no s’ha realitzat (981,31 € més IVA). 
 
- A l’increment del preu d’execució per l’escomesa de gas, s’ha d’afegir 

l’increment de l’IVA (que ara és del 21%). 
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- Per tant, el preu d’execució de les escomeses de la Biblioteca-

Auditori de Sant Ildefons, tal i com consta a la certificació 
presentada per PROCORNELLÀ, és de 102.726,92 € (IVA inclòs).” 

 
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 
de maig, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal. 
 
Vistos els informes de la Directora i de l’Assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge, obrants a l’expedient. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
(PROCORNELLÀ) per a l’execució de les escomeses generals de l’edifici 
de la Biblioteca-Auditori de Sant Ildefons a fi d’assumir l’increment de 
cost de les obres realment executades i l’augment del tipus legal d’IVA, 
per un import total, d’acord amb la certificació presentada, de 
102.726,92 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana e Econòmica de Cornellà (PROCORNELLA) i al 
Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament, per al seu 
coneixement i efectes.” 
 
 
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  
 
L’encàrrec el va fer el Ple i per tant la modificació també l’ha de fer el 
Ple. 
 
Les modificacions són perquè ha canviat l’IVA i per tant hem de posar 
l’import nou de l’IVA, i desprès l’escomesa del gas que va pujar quatre 
mil euros més del que en un principi es va dir que costaria.  
 
Eren deu mil i al final va costar catorze mil, per aquest dos temes. 



 
 

 
 

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

 

 31

 
 
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, 
Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel Pérez 
Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
 
8. Autoritzar l’ampliació del termini de finalització de les obres 
de Reurbanització del carrer Pius XIIè, carrer Cirerer, c/Josep 
Cuxart i Jaume Cases i c/Miquel de Roncalí. 

Autoritzar ampliació 
termini finalització 
obres Reurbanització 
Pius XIIè, Cirerer, Josep 
Cuxart i Jaume Cases i 
Miquel de Roncalí. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord adoptat en sessió plenària de data 31 de maig de 2012, 
encomanant a l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, societat anònima, l’execució material de les 
obres, la direcció facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de les mateixes dels següents projectes d’obres: 
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- Reurbanització del sector Pius XIIè al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 369.875,11€(IVA inclòs). 
 
- Reurbanització del carrer Miquel de Roncalí al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 306.190,74€(IVA inclòs). 
 
- Reurbanització del carrer Josep Cuxart al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 394.730,13€(IVA inclòs). 
 
- Reurbanització del carrer Jaume Cases al barri Centre, amb un 

pressupost d’execució per contracta de 185.311,11€(IVA inclòs). 
 
- Reurbanització parcial del carrer Cirerer al barri Sant Ildefons, amb 

un pressupost d’execució per contracta de 35.423,06€(IVA inclòs). 
 
Atès que els punts setè i vuitè de l’esmentat acord disposaven 
respectivament que qualsevol modificació en els projectes d’obra 
requerirà la prèvia comunicació a l’Ajuntament per part de la direcció 
facultativa i de PROCORNELLÀ que l’haurà d’autoritzar i que les obres 
hauran d’iniciar-se en el termini d’un mes a comptar des de la 
signatura de la seva acta de comprovació del replanteig i finalitzar-se 
en el període d’execució fitxat a cadascun dels projectes que a 
continuació s’indica: 
 
 Reurbanització carrer Josep Cuxart: Sis mesos 
 Reurbanització carrer Jaume Casas: Sis mesos 
 Reurbanització carrer Miquel de Roncalí: Quatre mesos 
 Reurbanització sector Pius XIIè: Quatre mesos 
 Reurbanització parcial carrer Cirerer: Un mes” 
 
Vista l’acta de comprovació del replanteig signada en data 18 de juny 
de 2012, on s’esmentava que el pla d’obres dels projectes seria el 
següent: 
 
 Reurbanització carrer Josep Cuxart: inici el 25 de juny amb una 

durada de 6 mesos 
 Reurbanització carrer Jaume Casas: inici el 25 de juny amb una 

durada de 6 mesos 
 Reurbanització carrer Miquel de Roncalí: inici el 15 d’octubre amb 

una durada de 4,5 mesos 
 Reurbanització sector Pius XIIè: inici el 15 d’octubre amb una 

durada de 4,5 mesos 
 Reurbanització parcial carrer Cirerer: inici el 15 d’octubre, amb una 

durada d’un mes 
 
Vist l’escrit presentat per l’empresa municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, societat anònima en data 2 de maig 
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de 2013 (núm. registre entrada 12110), en el qual sol·licita que es 
comptabilitzi l’inici real de cadascuna de les obres i s’accepti 
l’increment de termini, d’acord amb l’informe emès en data 25 d’abril 
de 2013 pel Gerent de desenvolupament urbà i planejament, en els 
termes següents: 
 
 Reurbanització carrer Josep Cuxart: Finalització al mes de febrer de 

2013 
 Reurbanització carrer Jaume Casas: Finalització al mes de febrer de 

2013 
 Reurbanització carrer Miquel de Roncalí: Finalització al mes de 

maig de 2013 
 Reurbanització sector Pius XIIè: Inici al gener de 2013 i finalització 

al juny de 2013 
 Reurbanització parcial carrer Cirerer: Inici i finalització al mes de 

juliol de 2013 
 
Vist l’informe emès pel Director de Projectes d’Espai Públic en data 10 
de maig de 2013, del següent tenor literal: 
 
“Projecte: Encomana de l’execució material de les obres de 5 carrers de 
la ciutat 
 
Assumpte: Sol·licitud d’augment del termini d’execució a les obres 
“Encomana de l’execució material de les obres de 5 carrers de la ciutat 
(Pius XIIè, Miquel de Roncalí, Josep Cuxart, Jaume Casas i Cirerer), 
adjudicada en sessió plenària de 31 de maig de 2012 a Procornellà, 
S.A. 
 
Informe: 
 
En referència a la petició de l’empresa Municipal Procornellà, S.A. de 
data 30 d’abril del 2013 i registre d’entrada a l’Ajuntament núm. 
12110 del 2 de maig de 2013, sol·licitant un augment del termini de 
finalització de les obres fins a: 
 
Casas: finalització febrer 2013 
Cuxart: finalització febrer 2013 
Roncalí: finalització maig 2013 
Pius XIIè: finalització juny 2013 
Cirerer: finalització juliol 2013 
 
I d’acord amb les dades que consten a la documentació obrant al 
Departament de Projectes d’Espai Públic i d’acord amb les directrius 
que en el seu propi informe es mencionen donades durant les obres, 
estimem que les dades i dates presentades per Procornellà, S.A. en la 
seva sol·licitud són correctes, es corresponen amb la realitat dels fets 
esdevinguts durant el temps transcorregut des de l’inici de l’obra i 
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estan explícitament argumentades i justificades en tots i cada un dels 
seus paràgrafs. 
 
Pel que, considerant que els motius que han provocat l’endarreriment 
de les obres no són imputables a l’empresa Procornellà, S.A. sinó als 
motius exposats en l’informe 32-13 de data 25 d’abril de 2013 del 
Gerent de desenvolupament urbà i planejament, i que podem donar fe 
de l’esforç realitzat des de Procornellà, S.A. amb els recursos humans 
provinents de l’Acord Social Contra la Crisi, promogut per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i subscrit per més de 28 
entitats, i signat l’11 de maig de 2012. 
 
L’objectiu estratègic de l’acord referit és promoure la formació i la 
incorporació en el mercat de treball de els persones en situació d’atur 
de la ciutat, sota criteris d’integració, d’igualtat d’oportunitats i de 
gènere, d’innovació tecnològica i de qualsevol altre aspecte que pugui 
afavorir-les”. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Cap administrativa d’Espai Públic, 
obrant a l’expedient. 
 
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 a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar l’ampliació del termini de finalització de les obres 
de reurbanització del carrer Pius XIIè, fins el mes de Juny de 2013, i 
del carrer Cirerer, fins el mes de Juliol de 2013. 
 
Segon.- Restar assabentats de l’ampliació del termini d’execució de les 
obres de reurbanització dels carrers Josep Cuxart i Jaume Cases, fins 
el mes de febrer de 2013 i del carrer Miquel de Roncalí fins el mes de 
maig de 2013, autoritzant l’ampliació dels terminis de finalització en 
els mesos que s’indiquen. 
 
Tercer.- Notificar el contingut del present acord als interessats, pel 
seu coneixement i efectes.” 
 
 
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 
 
A efectes pràctics la sol·licitud d’ampliació afecta només a dos carrers, 
Pius XII i Cirerer, que són els que encara no estan acabats, les demés 
ja estan finalitzades.  
 
Aquestes són les obres que està executant Procornella en virtut de 
l’encomana de gestió que el propi Ple va fer al mes de maig de l’any 
passat, i que responen també, val la pena mencionar, a l’establert o al 
compromís que vam adquirir en l’Acord Social contra la crisis pel que 
fa referència a la contractació de personal. 
 
Simplement el que proposem és ampliar fins al mes de juliol el termini 
d’execució d’aquests dos últims que he dit, Pius XII i Cirerer, degut a 
circumstàncies d’execució sobrevingudes pròpies d’aquest tipus d’obra 
que han fet que no s’hagin pogut acabar en el termini fixat. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
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 

 
 
 
1.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No hi ha cap moció presentada per cap Grup Municipal. Precs i 
preguntes hi ha dos preguntes presentades pel Partit Popular que 
suposo estan contestades. Jordi, voleu fer algun prec o alguna 
pregunta?. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Sí, dos Precs. 
 
Bé, tot dos són precs que ja venim repetint en d’altres Plens. Ja el 
primer fa referència a les piscines municipals, a l’hora d’obertura 
d’estiu. Aquest Grup Municipal ja ha manifestat que si us plau el 
Govern Municipal ampliï el període d’obertura d’aquestes piscines, la 
part descoberta, fins justament abans de l’entrada del nou curs. Això 
per un tema que ja sabem, que malauradament hi ha moltes famílies 
de la ciutat que no podran marxar de vacances, i poder gaudir d’uns 
dies més, unes setmanes més, de la piscina descoberta sempre pot ser 
una forma d’alleugerir moltes càrregues que tenim en els temps 
actuals. Per tant, tornem a fer aquest mateix Prec un any més. 
 
I l’altre Prec que tornem a repetir, és donat que l’any passat el mes que 
més denúncies a la zona blava va haver-hi va ser el mes d’agost, i 
donat que tots com a ciutadans sabem que el mes d’agost és el que 
menys s’utilitza la zona blava, tots podem suposar que aquestes 
denúncies venen perquè ens oblidem, molts ciutadans s’obliden d’anar 
a buscar el tiquet perquè a la majoria dels municipis la zona blava no 
es paga, i el que acaben trobant els ciutadans desprès és aquesta 
denúncia. 
 
Ja ho dic, el mes amb més denúncies de l’any passat va ser el mes 
d’agost, i és el mes que menys s’utilitza, per tant el prec seria 
emplaçar-los a que si us plau, durant el mes d’agost, que no sigui de 
pagament la zona blava de la ciutat. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
És una pregunta. Per desgràcia, en els últims dies, en els últims 
temps hem tingut notícies, hem conegut que hi havia alguns nens i 
nenes que s’havien desmaiat, no en Cornellà, que en algunes escoles 
s’havien desmaiat i que la raó era per gana. 
 
També hem sabut per l’Informe del Síndic de Greuges de Catalunya, 
que a Catalunya hi ha dos-cents vuitanta-cinc infants que viuen en 
situació de pobresa, nosaltres entenem que per estadística potser 
alguna cosa li toca a Cornellà. 
 
En aquest sentit, només volem preguntar a l’Equip de Govern si s’ha 
pensat alguna actuació per detectar, per saber si hi hauran nens que 
durant els mesos de juliol i l’agost no tindran garantits els àpats. I en 
el cas de que sigui així, perquè entenem que al llarg del curs hi ha 
hagut situacions d’emergència social, per tant alguna cosa detectada 
suposem que hi haurà, si hi ha pensat alguna cosa per garantir 
l’alimentació. 
 
I en la mateixa línia també volem preguntar si la Botiga Solidària 
romandrà oberta els mesos de juliol i agost. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Efectivament la Botiga romandrà oberta tant al juliol com l’agost, ja 
està tot organitzat per a que així sigui. I a més a més, es repartiran 
durant els mesos de juliol i agost àpats per la canalla de les famílies, 
per menors entre dos i setze anys, de les famílies que acudeixen com a 
usuàries a la Botiga Solidària. 
 
Per tant ajudarem, alhora també hi ha un casal d’estiu que cobrirà el 
mes d’agost, que és exactament el Casal Sant Feliu, amb una oferta 
per tota la ciutat i que, a més, utilitzaran instal·lacions d’escoles com 
l’Alexandre Galí, i evidentment també inclourà els àpats de tots el dies 
de casal. 
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Per part de la Regidora del Grup Municipal del PP, senyora Isabel 
Pérez Espinosa s’han presentat les presents preguntes: 
 
“Atès l’estructura publicitària vertical de gran tamany situada en les 
immediateses de l’Escola Pública Martinet, en el barri Almeda. 
 
Atès la concurrència de nens i nenes que evidentment cada dia ocupen 
les instal·lacions del centre d’educació infantil i primària. 
 
Atès l’exponencial perill que l’esmentada estructura vertical destinada 
a publicitat suposa pel normal desenvolupament de l’activitat 
ordinària de l’Escola Martinet. 
 
Per tot el que s’exposa, el Grup Municipal del Partit Popular de 
Cornellà,  
 

SOL·LICITA 
 
- A quina entitat correspon la gestió de la dita estructura publicitària 

i sota quines condicions? 
 
- A quina entitat correspon igualment l’estructura anàloga situada al 

Camp de fútbol d’Almeda?”. 
 
 
 
“Atès que informen com a principis rectors del desenvolupament 
professional dels cossos i forces de seguretat l’obligació dels Poders 
Públics de promoure les condicions més favorables per a una 
adequada promoció professional, social i humana dels seus membres 
d’acord als criteris d’igualtat d’oportunitats, objectivitat, mèrit i 
capacitat. 
 
Atès que és imperatiu legal que el règim horari dels membres de 
cossos i forces de seguretat es prevegi reglamentàriament d’acord a les 
especials característiques de la funció policial. 
 
Atès que l’estatut propi dels funcionaris policials no desproveeix els 
seus membres de l’empara que la Constitució i les lleis atorguen en 
l’àmbit de la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge. 
 
Per tot el que s’exposa, el Grup Municipal del Partit Popular de 
Cornellà, 
 

SOL·LICITA 
 
- Quina és la distribució del personal de la Guàrdia Urbana de 

Cornellà, per característiques de les seves funcions, categoria a la 
que s’adscriu el lloc de treball i horari assignat? 



 
 

 
 

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

 

 39

 
- El Calendari seguit en els darrers tres mesos pel personal de la 

Guàrdia Urbana de Cornellà; indicant torns i funció assignada. 
 
- La motivació que ha dut a aquest Govern a col·locar càmeres de 

videovigilància en les independències de la Guàrdia Urbana de 
Cornellà; en el seu cas.” 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les dinou hores i trenta minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 


