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ACTA PLE NÚM. 10/13 

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
SETEMBRE 2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE SETEMBRE DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
26 de setembre 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 Accidental, i 
assistits per mi, el Secretari Accidental. 
 
ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Accidental 
 
Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde 
 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr. Sergio Fernández Mesa 
Sra. Rocio García Pérez 
Sr. Manuel Ceballos Morillo 
Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es 
 
Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa 
Sra. Mònica Badia i Cortada 
Sra. Anna Caminals Lecha 
Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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 
 
 
Secretari Accidental 
 
Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventor 
 
Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Amb veu i vot 
 
Alcalde 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
Amb veu i sense vot 
 
Secretària General 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
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: 
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I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 9/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 de juliol 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 
 
 
 
 
2.- Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació es 
relaciona. 

Donar compte decret 
Pel Secretari Accidental de la Corporació i a efectes del seu 
coneixement, es dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text 
literal del qual és el següent: 
 
 
- Decret núm. 5857/13 de data 4 de setembre. 
 
“Mitjançant Decret núm. 11/2013 de 9 de gener, aquesta Alcaldia va 
deixar constància de la composició del primer Consell de Ciutat de 
Cornellà de Llobregat, configurat d’acord amb les previsions 
contingudes a l’article 104 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
 
Vistos els escrits tramesos pel Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat Internacional i pel Consell Assessor de la Gent Gran, pels 
quals comuniquen a aquest Ajuntament la modificació dels seus 
representants en el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar constància dels canvis de representants en el Consell 
de Ciutat de Cornellà de Llobregat efectuats pel Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacional i pel Consell Assessor de la Gent 
Gran, que amb efectes de la seva comunicació a aquest Ajuntament 
passen a estar representats en el referit Consell per les persones 
següents: 
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 Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional. 

Representant: Sr. Pedro Rodríguez Guijarro 
 
 Consell Assessor de la Gent Gran. 

Representant: Sra. Neus Bos Bolós 
 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i 
Institucions afectades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la 
primera sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que 
es disposa a l’article 22 del ROM, en concordança amb l'article 38, del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.” 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
3.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Ratificar decrets 
Pel Secretari Accidental 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: 
 
 
- Decret núm. 5872/13 de data 4 de setembre. 
 
“Mitjançant Decret número 7672/2011, de 3 de novembre, 
posteriorment modificat per Decrets 2549/2012, de 27 d’abril, 
3452/2012, de 5 de juny i 2785/13 de 14 de maig i com a 
conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de 
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 de l’entitat Cornellà Atlètic, 
de data 17 de juliol de 2013, 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. 
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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 l’entitat Cornellà Atlètic, 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 Carles Font Sancho 
- Suplent: Senyor Manuel Moreno Velázquez 
 
 
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.” 
 
 
 
 
- Decret núm. 5873/13 de data 4 de setembre. 
 
“Mitjançant Decret número 5510/2011, de 29 de juliol, 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 Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, 
modificat posteriorment per Decret de l’Alcaldia número 8461/2011, 
de 29 de novembre i 4825/12 de 23 de juliol. 
 
Atès que mitjançant escrit del Secretari del Consell Assessor de la 
Gent Gran, del passat dia 17 de juliol d’enguany, i atenent a la petició 
de la Presidenta de l’Associació de Gent Gran de Sant Ildefons de 
Cornellà de Llobregat, sol·licitant modificació de la composició del Ple 
de l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  
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HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5510/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell 
Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, en el sentit 
següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament dels representants, titular i 

suplents, de l’Associació de Gent Gran Sant Ildelfons, de Cornellà 
de Llobregat, en el Ple d’aquest Consell. 

 
 Nomenar en representació de l’esmentada Associació en el Ple 

d’aquest Consell, com a Vocals, titular i suplents respectivament, a 
les persones que a continuació s’assenyalen: 

 
Titular: senyora Neus Bos Bolós 
Vocal 1a. Substituta: senyora Mª Asunción Rubio Nicolás 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretari del Consell Assessor de la Gent Gran 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.” 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar els decrets. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
4. Aprovar la rectificació de l’Acord de Ple de data 25 de juliol 
de 2013, referent a la modificació de l’article 57 apartat 7 punt b) 
de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció. 

Aprovar rectificació Acord 
Ple 25-07-13 de modificació 
Ordenança General Gestió, 
Recaptació i Inspecció. 

DICTAMEN 
 
“Vist que en l’aprovació provisional de la modificació de l’article 57 
apartat 7 punt b) Persones Físiques, s’ha produït un error en la part 
resolutiva de l’acord, de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
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Inspecció, aprovat per acord de Ple de data 25 de juliol de 2013, en el 
sentit que a on diu: 
 
b) Persones Físiques. 
 
“Els Fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini 
màxim de 3 anys.” 
 
Haurà de dir: 
 
b) Persones Físiques. 
 
“Els Fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini 
màxim de 4 anys.” 
 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Directora de Gestió Tributaria. 
 
Vist el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Regim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, pel que fa a la revocació d’actes i rectificacions d’errors. 
 
Per tot això, com a President de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposo al Ple l’adopció del següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Acord de Ple de data 25 de juliol de 
2013, referent a la modificació de l’article 57 apartat 7 punt b) 
Persones Físiques, en la part resolutiva de l’acord, de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, que a on diu: 
 
b) Persones Físiques. 
 
“Els Fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini 
màxim de 3 anys.” 
 
Haurà de dir: 
 
b) Persones Físiques. 
 
“Els Fraccionaments o ajornaments es concediran fins un termini 
màxim de 4 anys.” 
 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al tauló d’Anuncis d’aquest 
Ajuntament, durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
i en un diari de gran difusió de la província. 
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Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació 
en l’esmentat termini d’exposició pública, l’acord adoptat d’aprovació 
provisional s’entengui com a definitiu.  
 
Quart.- Disposar, així mateix, que l’acord definitiu, incloent el 
provisional, elevat automàticament a aquesta categoria, es publiqui en 
el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
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 quatre és la rectificació de l’Acord de Ple de 25 de juliol, i 
aquesta rectificació és perquè -com sabeu- al Ple de juliol vam aprovar 
una modificació dels terminis per fraccionaments i ajornaments de 
tributs, sobretot de les plusvàlues. Però va haver-hi un error en el tema 
de les persones físiques, vam posar que els fraccionaments o 
ajornaments es concedirien fins a un termini màxim de tres anys, i el 
que ha de dir és que el termini màxim és de quatre anys. De fet, ho vam 
explicar bé a la Comissió Informativa i crec que aquí també, però 
desprès, quan es va donar trasllat va haver aquesta errada de 
números, i són quatre anys el període en el qual es poden fraccionar o 
ajornar. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Nelia Martínez Gallardo, 
Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat 
Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
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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. 
 
 
 
 
5. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2013 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació de 
Crèdits núm. 24/2013 

DICTAMEN 
 
“Vistes les propostes de modificació de crèdit del Departament de 
Polítiques d’Espai Públic, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivades per la 
manca de crèdit suficient per fer front a futures despeses de 
subministrament de materials escolar, de jardineria, lloguer de 
maquinaria, etc., i per la necessitat de crear noves partides amb motiu 
de l’adaptació dels comptes pressupostaris als comptes patrimonials, 
per un import de 36.969,22 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Medi Ambient, per donar continuïtat a l’acció comunicativa de 
diferents aspectes de sostenibilitat a través de visites guiades a 
instal·lacions metropolitanes de tractament de residus i d’aigua, així 
com per la necessitat de crear noves partides amb motiu de l’adaptació 
dels comptes pressupostaris als comptes patrimonials, per import de 
11.890 euros. 
 
Vistes les peticions de modificació de crèdits del Departament d’Esport 
per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses, degut a la necessitat de crear noves partides per l’adaptació 
dels comptes pressupostaris als comptes patrimonials, per import de 
10.765,55 euros. 
 
Vista la necessitat de procedir al pagament de la part de quotes 
urbanístiques corresponents a l’Ajuntament, derivades del Projecte de 
Reparcel·lació del polígon PA10 de la modificació del PGM a l’àmbit 
discontinu format pel Polígons PA6 i PA2 de la Ctra. d’Esplugues i la 
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cruïlla de Sant Ildefons amb l’Av. de la Línia Elèctrica, de Cornellà de 
Llobregat, per import de 277.440,15 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 
24/2013 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
Romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses que es 
proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
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  
 
0112.155C0.2219900 MATERIAL ESPECIAL/MANTENIMENT 1.000,00 0,00 300,00 700,00 
0112.155C0.2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA 50.212,00 0,00 1.339,22 48.872,78 
0112.155C0.6190004 ENLLUMENAT PUBLIC 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
0112.155C0.6330000 RENOVACIO OBSOLETS ENLLUMENAT 

PUBLIC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0112.159K0.2030000 LLOGUER MAQUINARIA 78.500,00 1.600,00 0,00 80.100,00 
0112.159K0.2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT 6.000,00 1.500,00 0,00 7.500,00 
0112.162B0.2269900 ELIMINACIO RESIDUS VIA PUBLICA 12.647,10 0,00 5.000,00 7.647,10 
0112.171D0.2219900 SUBM. MATERIAL JARDINERIA 90.000,00 2.500,00 0,00 92.500,00 
0112.321B0.2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES 100.000,00 0,00 10.000,00 90.000,00 
0112.321B0.2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES 4.500,00 1.000,00 0,00 5.500,00 
0112.342C0.2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS 

ESPORTIVES 15.000,00 3.000,00 0,00 18.000,00 
0112.342C0.6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ MANTENIMENT 0,00 330,00 0,00 330,00 
0112.933B0.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 100.000,00 2.039,22 0,00 102.039,22 
0113.321B1.6320002 ESCOLES PUBLIQUES 18.307,20 5.000,00 0,00 23.307,20 
0113.342C0.6320000 MILLORA INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

(INC.12) 46.975,50 0,00 330,00 46.645,50 
0114.172A0.2270601 ESTUDIS I TREBALLS EXTERNS 20.000,00 0,00 890,00 19.110,00 
0114.419A0.2230000 TRANSPORTS/ACTIVITATS EDUCATIVES MEDI 

AMBIENT 0,00 890,00 0,00 890,00 
0114.419A0.6210000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS/MEDI 

AMBIENT 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
0114.419A0.6220000 CONSTRUCCIO HORTS ESCOLARS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 
1001.341D0.2219900 MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./JOCS 

ESCOLARS 0,00 1.123,20 0,00 1.123,20 
1001.341F0.2219900 MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./ESPORT 

POPULAR 0,00 592,90 0,00 592,90 
1001.342B0.2219900 MATERIAL ESPORTIU NO INVENT./PISCINES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
1001.342C0.2219900 MATERIAL ESPORTIU NO 
INVENT./INSTAL.ESPORTIVES 0,00 3.702,60 0,00 3.702,60 
1001.342C0.6230000 MATERIAL INVENTARIABLE/ESPORTS 12.100,00 0,00 10.765,55 1.334,45 
1001.342C0.6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS 0,00 3.846,85 0,00 3.846,85 
 
 TOTAL DESPESES……………………………………………………….. 59.624,77 59.624,77 
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MODIFICACIÓ PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
9999.154A0.6810000 QUOTES URBANISTIQUES REPARCEL.LACIO 

PA10 0,00 277.440,15 0,00 277.440,15 
 
 TOTAL DESPESES………………………………………………..……… 277.440,15 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 19.600.452,42 277.440,15 0,00 19.877.892,57 
 
 TOTAL INGRESSOS……………………………………………………… 277.440,15 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 19.447,92 17.529,22 
Cap. VI.- Inversions reals 317.617,00 42.095,55 
 
 TOTAL 337.064,92 59.624,77 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap.VIII.- Actius Financers 277.440,15 0,00 
 
 TOTAL 277.440,15 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: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt cinquè és un expedient de modificació de crèdits en el qual hi 
han modificacions de crèdits amb altes i baixes per un total de 
cinquanta-nou mil euros. Com sabeu, això sempre es finança entre les 
mateixes partides pressupostàries, baixen unes i augmenten altres en 
funció de les disponibilitats que tenen els departaments, però no suposa 
un augment de pressupost. 
 
Sí que hi ha un augment de pressupost, una modificació de crèdit 
extraordinari amb càrrec al Romanent de Tresoreria, per un total de 
277.440,15 euros que correspon a l’augment de quotes urbanístiques de 
la reparcel·lació del PA10, i aquesta reparcel·lació és la derivada de la 
Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit que formen dos 
polígons el PA6 i PA2 de la carretera d’Esplugues i la cruïlla de Sant 
Ildefons amb avinguda Línia Elèctrica. Si no recordo malament, és 
davant del Rayo Amarillo, és el bloc de pisos que està fent l’IMPSOL. Per 
pagar aquestes quotes urbanístiques que en el seu moment 
desconeixíem la quantitat que era, s’ha de fer aquesta modificació per 
poder fer front a aquest pagament. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Molt breu, un tema que ja vaig comentar a la Comissió Informativa. Fer 
referència a què quan es facin modificacions pressupostàries d’un cert 
abast, que vinguin d’alguna Comissió Informativa que no sigui la pròpia 
d’Economia i Interior, estaria bé, en la mesura del possible, fer arribar 
la màxima informació al President de la Comissió Informativa per tal de 
què ens la pugui explicar, perquè ens trobem a vegades que s’explica 
que hi ha una modificació de crèdit, i el President no l’acaba sabent i 
ens agradaria preguntar molt més el motiu pel qual es fa aquesta 
modificació de crèdit. És una, no és concretament per aquesta, però ja 
és una tònica general que es ve repetint, per tant, no arribaria ni a prec 
però, en la mesura del possible, que es portés a terme. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
Això, el President de la Comissió Informativa ja ho va comentar l’altre 
dia al Comitè de Direcció, i hem quedat que qualsevol cosa que afecti i 
que sigui d’una relativa importància a qualsevol altra Comissió 
Informativa s’explicaria a l’altra Comissió Informativa abans de que 
arribi a Economia i Hisenda. Per tant, ja ho tenim en compte per les 
properes. 
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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 Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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.  
 
 
 
 
6. Donar compte de l’Informe de fiscalització núm. 11/2013 de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al control intern 
en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, en compliment 
d’allò que disposa la Disposició Addicional Sisena de la Llei 
26/2009. 

Donar compte Informe de 
Fiscalització núm. 11/13 
Sindicatura de Comptes. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’escrit de 17 de juliol de 2013 del Síndic Major de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, tramès telemàticament a través de la 
plataforma  EACAT  en  la  mateixa  data,  adjuntant  una  còpia  de  
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l’informe de fiscalització núm. 11/2013, relatiu al control intern en 
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, l’objecte del qual ha 
estat “l’anàlisi de la funció de control intern, amb la finalitat de 
verificar el compliment de determinats aspectes de la normativa legal 
relatius a la funció interventora, i analitzar i sintetitzar el resultat de 
mancances i punts de millora amb relació a la funció de control 
intern”, segons s’expressa textualment a l’apartat 1.1.1 del citat 
informe, en execució del Programa anual d’activitats vigent aprovat pel 
Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha de 
sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que 
se n’ha de fer publicitat a la seu electrònica de l’Ajuntament, tal com 
determina la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres. 
 
Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al que 
s’ha de posar en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que 
disposa l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, es considera acomplert aquest tràmit donant 
compte d’aquest informe al Ple municipal integrant de la totalitat dels 
regidors electes municipals. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 11/2013 de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al control intern en 
municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, en compliment d’allò 
que disposa la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la web municipal, 
facilitant l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa la 
disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, en els termes 
establerts a l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la web municipal 
a on es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major de la 
Sindicatura de Comptes, mitjançant la plataforma EACAT.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Això no és una cosa com diu l’enunciat només de Cornellà sinó que és 
per tots els municipis de vint a cent mil habitants. L’objecte d’aquest 
informe és l’anàlisi de la funció de control intern de l’Ajuntament, en 
aquest cas dels temes d’Intervenció, amb la finalitat de verificar el 
compliment de determinats aspectes de la normativa legal relatius a la 
funció interventora i analitzar i sintetitzar el resultat de mancances i 
punts de millora en relació a la funció de control intern. 
 
És un informe que fa la Sindicatura, que ens diu que hem de passar o 
l’ha d’aprovar l’òrgan que toqui, no diu quin òrgan és, però el que hem 
fet és donar compte en el Ple, que és l’òrgan de major rang que existeix 
en un Ajuntament. 
 
Una cosa molt curiosa que explico com anècdota i que està aquí -és un 
informe de trenta pàgines que tenen tots els Regidors i Regidores- hi ha 
un Síndic que no està d’acord amb algunes coses que diu el mateix 
informe que fa la Sindicatura de Comptes però bé, això és un tema que 
en tot cas entre ells ja s’ho faran. Nosaltres tenim l’informe, és un 
informe molt generalista en aquest cas, i com és preceptiu donar compte, 
el portem aquí per donar compte. 
 
 

Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Primer de tot agrair que es faciliti aquest informe al Ple, perquè es 
podria haver passat per un altre òrgan, i l’altre és si es podria contestar 
a una pregunta, perquè rellegint l’informe i el formulari que ha enviat 
l’Ajuntament de Cornellà, no queda clar qui ha fet l’enquesta. Ens 
agradaria preguntar si l’enquesta l’ha fet l’Interventor o alguna altra 
persona, perquè quan es llegeix la totalitat de l’informe de la 
Sindicatura, a la part de metodologia expliquen que molts municipis no 
ho ha fet l’Interventor, i era per saber, qui ho havia fet. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Perquè quedi constància a l’Acta, l’ha fet l’Interventor. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
No ho passem a votació perquè simplement es dóna compte 
 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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7. Restar assabentats del certificat emès per l’Interventor 
general de l’Ajuntament, segons el qual a 15 de juliol de 2013, no 
consta cap obligació pendent a càrrec d’aquest Ajuntament ni dels 
seus organismes i entitats dependents. 

Restar assabentats certifi- 
cat Interventor, no consta 
cap obligació pendent. 

DICTAMEN 
 
“Vist el certificat emès per l’interventor general de l’Ajuntament en 
compliment d’allò que disposa l’article 16.1 del Reial Decret-Llei 
8/2013, de 28 de juny de 2013, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats 
locals amb problemes financers. 
 
De conformitat amb el que regula la disposició citada, el sotasignant 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Únic.- Restar assabentats del certificat emès per l’interventor general 
de l’Ajuntament en compliment d’allò que disposa l’article 16.1 del 
Reial Decret-Llei 8/2013, de 28 de juny de 2013, de mesures urgents 
contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament 
a entitats locals amb problemes financers, segons el qual a 15 de juliol 
de 2013, no consta cap obligació pendent de pagament que reuneixi 
els requisits establerts a l’article 3 del Reial Decret-Llei 8/2013, a 
càrrec de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ni dels seus 
organismes i entitats dependents incloses en el sector administracions 
públiques, segons SEC-95, Organisme Autònom Institut Municipal de 
Radiodifusió.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Traduint això, no hi ha cap factura pendent de pagament a 15 de juliol, i 
hi ha un certificat que ha emès l’Interventor que ho diu. Segons les 
dades de que disposa la Intervenció Municipal, no consta cap obligació 
pendent de pagament que reuneixi els requisits establerts a l’article 3 
del Reial Decret 8/2013. També en aquest cas és preceptiu que el Ple 
resti assabentat d’aquest Certificat. 
 
 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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8. Resoldre les al·legacions presentades i aprovar 
definitivament el Reglament regulador del Servei municipal 
d’Esports, integrat pels equipaments esportius de titularitat 
municipal. 

Resoldre al·legacions i 
Aprovar definitivament el 
Reglament d’Esports. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat el passat dia 28 de febrer de 2013, 
aquest Ajuntament va procedir a l’aprovació inicial del Reglament 
regulador del Servei Municipal d’Esports, integrat pels equipaments 
esportius de titularitat municipal, ordenant que aquest fos remés al 
tràmit d’informació pública i audiència als interessats preceptivament 
establert. 
 
Atès que un cop finalitzat el període d’exposició pública, es constata la 
presentació dels escrits d’al·legacions següents: 
 

AL·LEGACIÓ AL·LEGANT Lletra RE data 
A 7.619 20.03.2013 Grup Municipal de CIU 
B 10.977 22.04.2013 Unió Esportiva Cornellà 
C 11.149 23.04.2013 Unió Esportiva Sant Ildefons de Cornellà 
D 11.286 24.04.2013 Miguel López Sánchez 
E 11.334 24.04.2013 Grup municipal de ICV-EUIA 

 
 
Vist el contingut i abast de les al·legacions presentades pel Grup 
Polític Municipal de CIU (A), aquestes es concreten en: 
 
1. Petició que aquest Reglament sigui derogat, a fi d’evitar la seva 

entrada en vigor, bàsicament, per considerar que suscita seriosos 
dubtes jurídics que no es concreten. 

 
2. L’establiment de quotes del nombre màxim de jugadors federats 

que podran jugar als equips de la ciutat és un atac al model 
esportiu de la ciutat envers a les ciutats veïnes i contradiu els 
principis del Preàmbul de la Llei 31/2010, de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 

 
Pel que fa al contingut i abast de les al·legacions presentades per 
l’entitat Unió Esportiva Cornellà (B), aquestes es concreten en els 
aspectes següents: 
 
1. En la redacció del reglament no s’ha tingut en compte la realitat 

dels clubs. 
 
2. L’afany regulador del reglament produirà que l’activitat d’aquestes 

entitats estigui controlada, tant per l’administració, com per 
qualsevol persona. 
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3. S’està imposant un model contradictori, ja que fa que les entitats 

hagin d’assumir riscos i més costos i a la vegada se’ls limita 
l’autonomia de gestió. 

 
4. L’obligació de la retirada de material al finalitzar la temporada. 
 
5. La incorporació de mobiliari ja realitzada per part de les entitats 

als equipaments esportius municipals, pot general responsabilitats 
pel cas que a l’entitat no li sigui interessant seguir amb la gestió 
de la instal·lació. 

 
6. Afany intervencionista per part del reglament que pretén regular la 

forma de comunicació de les entitats amb els seus membres – 
prohibició de penjar rètols -. 

 
7. Fases de convocatòries públiques en un termini de 60 dies. 
 
8. Possibilitat de modificació o suspensió temporal de les reserva per 

raons d’interès esportiu o social.  
 
9. Criteris d’assignació de reserves i reserves prioritàries els 

dissabtes de 8:00 a 14:00. 
 
10. Desconeixement del projecte esportiu estratègic assignat a cada 

instal·lació. 
 
11. No conformitat amb els criteris de participació de ciutadans de 

Cornella en les entitats d’esport competició.(article 42). 
 
12. Impossibilitat de conèixer si es pot obtenir rendiment amb 

publicitat. 
 
 
Pel que fa al contingut i abast de les al·legacions presentades per 
l’entitat U. E. Sant Ildefons de Cornellà (C), aquestes es concreten en 
els aspectes següents: 
 
1. Repercussions legals dels membres de la les Juntes Directives de 

les organitzacions a l’assumir la gestió d’aquests equipaments. 
 
2. El manteniment, conservació i retirada de material al finalitzar la 

temporada és inaplicable per a determinades entitats; i destí de les 
millores realitzades als equipaments. 

 
3. Impossibilitat d’informar dels canvis organitzatius de sessions 

d’entrenaments 3 dies abans de la seva realització. 
 
4. Desconeixement dels protocols i plans de seguretat. 
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5. Obligatorietat d’inscripció al Registre de Professionals de l’Esport 

dels professionals remunerats. 
 
6. Obligatorietat que els professionals tinguin la titulació necessària 

obligatòria. 
 
7. Obligatorietat de comptar amb titulat superior en ciències de 

l’activitat física i l’esport.  
 
8. Obligatorietat d’autorització de la cartelleria i comunicació . 
 
9. Dubtes sobre les reserves i l’ús per persones jurídiques dels 

equipaments municipals. 
 
10. Impossibilitat d’aplicació dels criteris de participació ciutadana 

reflectits en percentatges mínims. 
 
11. La regulació de la publicitat per a les entitats pot produir efectes 

negatius a les entitats. 
 
 
Pel que fa al contingut i abast de les al·legacions presentades pel 
senyor Miguel López Sánchez (D), aquestes es concreten en els 
aspectes següents: 
 
1. Proposta de canvi de nom del reglament per “Reglament d’us de les 

instal·lacions esportives municipals de Cornellà de Llobregat”. 
 
2. Exposició de motius massa llarga i proposta d’eliminació de 

paràgrafs i frases. 
 
3. Proposta de modificació del terme “competició esportiva en edat 

escolar, universitària i adults”, eliminació de que els equipaments 
municipals ha de complir les normes urbanístiques i necessitat 
d’adaptació de les instal·lacions als reglaments federatius, en cas 
de competició oficial. (Article 1). 

 
4. Innecessarietat de la paraula “Servei Esportiu”. (article 2). 
 
5. Eliminació de la frase de que qualsevol equipament municipal té la 

qualificació de bé de domini públic. (article 3) 
 
6. No queda clar quan la gestió de la instal·lació és mixta. (article 8). 
 
7. Proposa nova redacció de l’ús de les claus dels equipaments 

esportius municipals. (article 8). 
 
8. Afegir les paraules “practicants” i “com a espectadors”.(Article 10). 
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9. Es qüestiona la prohibició de fer fotos a les instal·lacions 

esportives municipals” (article 16). 
 
10. Unificar terminologia “Recomana”, “obliga”, l’ús de calçat tipus 

sabatilles de goma. (article 16). 
 
11. Proposta de canvi de redacció del text de l’apartat 2 n de l’article 

16. 
 
12. Eliminar la obligació que els menors de 16 anys no es puguin 

abonar, si no ho estan també algun dels pares. (article 18). 
 
13. Eliminar la prohibició d’entrada dels menors de 14 anys a la sala 

de fitness i cardiovascular. (article 20). 
 
14. Unificar terminologia “Recomana”, “obliga”, l’ús de sabatilles de 

goma”. (article 21). 
 
15. Eliminar la prohibició d’entrar de cap a l’aigua (article 21). 
 
16. Eliminar el punt 3a) de l’article 21. 
 
17. Eliminar la prohibició d’entrada a zones spa i saunes als menors 

de 14 anys.(article 25). 
 
18. Sense contingut. 
 
19. Incorporar la recomanació de fer servir protector solar (article 26). 
 
20. Fer distinció entre les diferents formes de gestió d’aquestes 

instal·lacions, ja que no és el mateix una instal·lació amb conserge 
que una sense (article 27). 

 
21. Proposta de modificació de les obligacions de l’entitat usuària  i 

dels seus esportistes (article 27). 
 
22. Proposta d’eliminació punts a i b de l’article 28.2. 
 
23. Proposta d’incorporar la obligatorietat de “deixar alguna cosa” per 

part dels equips visitants, a canvi de lliurar-los les claus dels 
vestidors. (article 29). 

 
24. Eliminar darrer paràgraf de l’article 29, perquè no és possible el 

seu compliment. 
 
25. Proposta de modificació de l’ordre dels paràgrafs. (article 32). 
 
26. Què són les persones jurídiques ? (article 33). 
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27. Proposta de modificació del redactat  per ser repetitiu. 
 
28. Proposta de modificació ja que no es contempla la franja de 

competició en edat no escolar. (article 39). 
 
29. Sense contingut. 
 
30. Es barreja la participació en edat escolar i els Jocs Escolars 

(article 40). 
 
31. Proposa incloure a l’apartat b) de l’article 40 les entitats que 

participen en aquesta franja d’edat. 
 
32. Difícil aplicació dels percentatges establerts a l’article 42. 
 
33. Proposta de modificació de la capitania de l’equip (article 43.2 b). 
 
 
Pel que fa al contingut i abast de les al·legacions presentades pel Grup 
Polític Municipal de ICV-EUIA (E), aquestes es concreten en els 
aspectes següents: 
 
1. Cal iniciar l’exposició de motius fent referència al paper de 

l’Ajuntament com a institució promotora de la pràctica esportiva. 
 
2. Text massa repetitiu i on hi ha qüestions que caldrà replantejar al 

reglament específic de cada equipament. 
 
3. Cal redactar, consensuar i signar un “Acord de ciutat per a la 

promoció de l’esport com a eina de cohesió social i salut pública”. 
 
4. Cal fer esment que l’Ajuntament és el responsable de posar a 

disposició de la ciutadania uns equipaments esportius en bon 
estat i que vetllarà pel seu manteniment i conservació, essent-ne el 
responsable final. (Article 1). 

 
5. Conceptes poc clars i establiment com a criteri principal que 

“sempre i quan les condicions ho permetin la gestió dels 
equipaments municipals hauria de fer-se des de les entitats 
esportives sense ànim de lucre de la ciutat”. (Article 6) 

 
6. Cal definir responsabilitats en relació als desperfectes ocasionats 

als equipaments per les entitats que comparteixen instal·lació. 
(article 7) 

 
7. Incorporació de la necessitat de promoure l’estalvi energètic. 
 
8. Necessitat de distingir entre espectadors i practicants en relació a 

l’edat d’accés mínima als equipaments municipals. (article 10). 
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9. Requisits diferents per a les entitats usuàries i entitats gestores 
(article 27). 

 
10. Incorporació del compliment de les obligacions de les federacions 

esportives i acceptació de les titulacions tècniques i fitxes 
federatives pròpies. 

 
11. Inici del procés de les reserves de temporada al mes de maig i no al 

mes de juny. (article 34). 
 
12. Estudiar l’ampliació de l’horari en determinats equipaments fins a 

les 24 hores.( article 39). 
 
13. Fer referència a “L’esport d’iniciació, formació i competició en edat 

escolar” i no a “Jocs Escolars”. (article 40). 
 
14. Desconeixement dels projectes esportius estratègics de les 

instal·lacions. (article 41). 
 
15. Complexitat en la determinació dels percentatges. (article 42). 
 
16. Establiment dels mínims en funció de l’ús total o parcial de la 

pista i dels criteris d’inscripció federativa.(article 46) 
 
17. Recerca de publicitat compartida entre les entitats usuàries d’un 

mateix equipament. (article 57). 
 
Vist l’informe del Director d’Esports emès en data 30 de maig de 2013, 
on es posiciona envers la totalitat d’al·legacions presentats, així com 
l’informe de secretaria general número 60/1023, de data 13 de 
setembre, emès únicament en relació a les al·legacions de contingut 
jurídic; els quals s’acompanyen com a document número 1 i 2 
respectivament, als efectes de motivació de l’estimació i/o 
desestimació de les mateixes. 
 
Per tot això, el Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, vist l’informe 
número 60/2013, de 13 de setembre, emès per la Secretària General, 
proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les al·legacions A2, B11, 10, D32, E15, relativa a 
l’article 42 corresponent a les normes de participació de ciutadans de 
Cornellà a les entitats d’esports de competició, en el sentit d’eliminar 
tot el seu contingut. 
 
Segon.- Estimar les al·legacions B4 i C2, relativa a l’article  30, 
corresponent a la retirada del material esportiu a la finalització de la 
temporada, en el sentit d’eliminar tot el seu contingut. 



 
 

 
 

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

 

 23

 
Tercer.- Estimar les al·legacions B7 i E11- avançament dates 
convocatòries-, C30 i E 13– Jocs escolars-, E7- estalvi energètic-, E16- 
mínims per a la utilització d’una instal·lació esportiva-. 
 
Quart.- Estimar parcialment les al·legacions C5,C6, C7 i D21 en 
relació a les obligacions de les entitats usuàries i dels seus esportistes 
(article 27), i modificar la redacció en el sentit de fer una remissió 
genèrica a la normativa d’aplicació. 
 
Cinquè.- Estimar parcialment l’al·legació D8 en relació a l’edat d’accés 
dels usuaris i espectadors (article 10 i 13), i modificar la redacció en el 
sentit de fer una remissió genèrica a la normativa d’aplicació. 
 
Sisè.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades. 
 
Setè.- Aprovar definitivament el Reglament regulador del Servei 
Municipal d’Esports, integrat pels equipaments esportius de titularitat 
municipal, així com aprovar el nou text resultant que incorpora els 
canvis de redacció com a conseqüència de l’estimació d’algunes 
al·legacions i de la millora de la redacció del text. 
 
Vuitè.- Publicar íntegrament el text de l’esmentat Reglament al 
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop transcorreguts 
quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, es publicarà al taulell d’anuncis de la Corporació, al web 
municipal i s’inserirà el corresponent edicte al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí d’Informació Municipal, 
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província on s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
 
Novè.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, 
dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Desè.- Comunicar aquest acord a Grup municipal de CIU, Unió 
Esportiva Cornellà, Unió Esportiva Sant Ildefons de Cornellà, Sr. 
Miguel López Sánchez i al Grup municipal de ICV-EUIA, que han 
comparegut en el tràmit d’exposició pública presentant al·legacions, 
als efectes legals escaients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
En aquest cas, i fent el que no hem fet, que era explicar-ho en la 
Comissió Informativa corresponent, el senyor Parrado farà l’explicació 
d’aquest punt. 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup 
Municipal del PSC 
 
Com sabeu, el passat 28 de febrer de 2013 aquest Ple va procedir a 
l’aprovació inicial del Reglament Regulador dels Serveis Municipals 
d’Esports, integrat pels Equipaments Esportius de titularitat municipal 
de la nostra ciutat. 
 
Durant el període de presentació d’esmenes el contingut del Reglament 
ha estat a disposició de tots els Grups Municipals, de les entitats 
esportives i els diferents agents per tal de poder fer les al·legacions que 
consideressin oportunes i rebre els aclariments corresponents. El tema 
s’ha tractat també a les diferents sessions del Consell Municipal 
d’Esports que han tingut lloc durant aquest període, i s’han mantingut 
reunions i trobades amb totes les persones i entitats que ens ho han 
sol·licitat. 
 
Un cop finalitzat el procediment d’exposició pública, es va constatar la 
presentació d’escrits d’al·legacions per part de dos Grups Municipals, 
Convergència i Unió, i Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i 
Alternativa, i tres entitats esportives de la nostra ciutat, Unió Esportiva 
Cornellà, Unió Esportiva Sant Ildefons, i Basquet Femení de Cornellà. 
 
Un cop analitzades, estudiat el seu contingut i emesos els informes 
corresponents per part de la Secretària General i del Departament 
d’Esports, es determina estimar les següents al·legacions: 
 
- Primer, estimar les al·legacions sobre l’article 42, en relació a les 

normes de participació de ciutadans de Cornellà a les entitats 
d’esports de competició, presentada pel Grup Municipal de 
Convergència i Unió, Unió Esportiva de Cornellà, Basquet Femení i 
Grup Municipal d’Esquerra Unida Iniciativa per Catalunya Esquerra 
Unida i Alternativa, eliminant tot el seu contingut. 

 
- Segon, estimar les al·legacions sobre l’article núm. 30, en relació a la 

retirada del material esportiu a la finalització de la temporada, 
presentada per la Unió Esportiva de Cornellà i Grup Municipal 
d’Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i 
Alternativa, també eliminant totalment el seu contingut. 

 
- Tercer, estimar les al·legacions sobre l’article 34, reserva de 

temporada esportiva o curs escolar, presentada per la Unió Esportiva 
de Cornellà, Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
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Esquerra Unida i Alternativa, sobre l’avançament de les dates de 
convocatòria tant per competició com per jocs escolars, i per part 
d’Esquerra Unida i Iniciativa per Catalunya-Verds el tema de l’estalvi 
energètic i establiment de mínims per la utilització d’una instal·lació 
esportiva. 

 
- En el punt quart s’estimen parcialment les al·legacions sobre l’article 

27, normes generals de les instal·lacions esportives presentades per 
la Unió Esportiva Sant Ildefons i Basquet Femení, en relació a 
l’obligació de les entitats usuàries i els seus esportistes, modificant el 
redactat en el sentit de remetre la seva aplicació i la normativa 
d’aplicació segons la legislació vigent. Aquí parlem del tema de la Llei 
de l’Esport, que nosaltres la remetem a la normativa general. 

 
- Cinquè, estimar parcialment les al·legacions sobre l’article 10, edat 

dels participants per accedir als recintes dels equipaments esportius, 
i article 13, lliure accés als equipaments esportius de titularitat 
municipal en qualitat d’espectador o acompanyant, presentades pel 
Basquet Femení, modificant la seva redacció en el sentit de remetre a 
la seva aplicació la normativa vigent, aquí parlem òbviament dels 
menors d’edat. 

 
La resta d’al·legacions presentades es desestimen, de manera que amb 
les millores i modificacions realitzades, fruït de les al·legacions 
efectuades i amb el màxim consens per part de les Entitats Esportives 
de la ciutat, presentem per a la seva aprovació definitiva el Reglament 
Regulador del Servei Municipal d’Esports integrat pels Equipaments 
Esportius de titularitat pública. 
 
També s’han inclòs les observacions que se’ns han fet des de la 
Secretaria que afecten a l’exposició de motius i a diferents articles del 
Reglament per millorar el seu redactat. Ha estat per tant un procés obert 
de redacció i millora d’un Reglament que reguli l’ús de les instal·lacions 
de titularitat pública de la ciutat al moment que s’ha completat el mapa 
esportiu de la ciutat. 
 
Aquest Reglament neix amb la clara intenció de donar seguretat jurídica 
a totes les parts implicades, administració, persones jurídiques i usuaris 
d’una manera clara, simple i jurídicament actualitzada. El Reglament 
per tant no ha de modificar el dia a dia del funcionament de les 
instal·lacions i els seus gestors, ni el dels usuaris, ni ha d’implicar 
canvis en la relació entre l’administració i el teixit esportiu de la ciutat.  
 
El model esportiu seguit en aquesta ciutat és un model exemplar, basat 
en el voluntariat, el treball abnegat i anònim de moltes persones que des 
de cada racó d’un pavelló, camp de futbol o de rugbi, pista d’atletisme, 
rodant per la carretera o des d’un pantà o a la muntanya, treballen per 
a formar persones, ensenyar hàbits saludables i per què no, aconseguir 
èxits a la competició. Aquest model no va néixer ahir, fa ja molts anys 
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que persones com a Pemán, Gálvez, Manel Masip, Nadal, Martínez Seijo, 
Servando, Dani Llargues, Joaquin Morales, Galdes, Duran, Quesada, 
Dani Álvarez, Tomàs, Jarque, Mitjavila, Pirard, Maria Lluïsa i moltíssims 
altres anònims, han treballat i han fet possible que, tant a nivell 
competitiu com en el número de practicants d’activitats esportives, hagi 
estat un èxit format sobretot per molt nens i nenes d’aquesta ciutat. Ha 
estat una labor dura, de vegades, amb circumstàncies econòmiques 
complexes i amb escassetat de recursos suplits gairebé sempre per la 
implicació de moltíssimes persones. 
 
Des de l’Administració s’ha fet un gran esforç per posar al dia les 
instal·lacions, com les reformes integrals del nou Parc Esportiu de Sant 
Ildefons, el complex aquàtic de Can Mercader, o noves com el Camp 
Municipal de Futbol del Cornellà, per a posar a disposició de la ciutat i 
les seves entitats una oferta amplia, multiesportiva i complerta per a 
seguir realitzant aquesta activitat tan important i essencial que és la 
pràctica esportiva. 
 
Aquest Reglament és per tant l’element que completa la realitat 
esportiva de la nostra ciutat i ha de ser una eina útil per a tot el conjunt 
de persones i entitats implicades i compromeses en aquest àmbit. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Per la nostra part agrair que finalment el Regidor d’Esports hagi 
comparegut en seu “parlamentària”, en seu que s’aixeca acta sobre el 
tema del Reglament d’Esports que ja és un tema que portem 
arrossegant des de fa més de mig any. 
 
Fent referència ja a la nostra part, vam presentar una esmena, era molt 
concreta, perquè creiem que teníem molt clar que allò tocava el model 
d’esport de la ciutat, anava més enllà de regular les instal·lacions 
esportives, perquè el que estava regulant era la pràctica esportiva. I una 
de les nostres grans preguntes com a Grup Municipal i que encara no 
se’ns ha respost és, d’on va sortir allò?, què va passar o per què es va 
implementar el sistema de quotes de participació a Cornellà?. 
 
El que no entenen és que, ja sabem que no totes les ciutats tenen 
Reglaments d’Esports, però aquelles que tenen Reglaments d’Esports i 
que nosaltres hem tingut coneixement, cap ciutat tenia aquestes quotes 
de participació d’esportistes de fora de la ciutat. En aquest sentit estaria 
bé que es digués què és el que va passar, d’on ha vingut tot aquest 
problema?, perquè veritablement se’ns va dir que hi havia municipis que 
això ho tenien implementat. S’ha preguntat a Regidors d’Esports 
d’aquests municipis si tenien aquest sistema de quotes, i tots ho han 
negat, s’ha comprovat el Reglament i això no hi era. Per tant, s’hauria 
de veure d’on ha aparegut això, perquè això és un tema que tocava 
francament el sistema d’esport d’una ciutat. 



 
 

 
 

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

 

 27

 
 
Nosaltres el que tenim molt clar és que s’ha fet un pas endavant, i aquí 
agraint al Govern Municipal que hagi retirat aquesta part, però diguem 
que amb tot això no solucionem bona part dels problemes que tenia 
aquest Reglament.  
 
A grans trets el Reglament intenta regular, intenta posar allà a on a 
l’Administració li pertoca, sabem que són instal·lacions municipals, 
instal·lacions que cedim a entitats per a la pràctica de l’esport a la 
ciutat, que hem d’establir un marc de funcionament d’aquestes que sigui 
genèric, però serà el futur el que serà important per al funcionament de 
cada entitat, i aquí és on em vull explicar i on vull posar certs 
advertiments de cara al Govern Municipal. 
 
Quan el Govern Municipal comenci a desenvolupar el Reglament 
específic per cada entitat esportiva haurà de ser molt curós d’atendre a 
la realitat de cada entitat, instal·lació esportiva, i sobretot evitar un 
problema de diferències entre entitats, perquè el que pot acabar 
apareixent és que a l’hora de ficar les condicions o de legislar aquests 
reglaments específics per cada entitat esportiva, apareguin certs 
greuges entre entitats. Aquí és a on veritablement la tasca serà bastant 
titànica, i encoratjo doncs al Regidor d’Esports a fer la millor feina 
possible, però tenir present això, perquè hem de garantir aquesta certa 
igualtat entre totes les entitats esportives de la ciutat. 
 
Perquè en el fons el que estem garantint i el que hem de vetllar els 
Poders Públics, és que l’esport de base, l’esport de pràctica dels nostres 
infants, l’esport de federats, l’esport de professionals a la nostra ciutat 
sigui un model d’èxit sobre la ciutat. 
 
Això és un primer pas, però hem de tenir molt present que regular, 
intervenir sobre les entitats no vol dir fer-ho al màxim, no vol dir ser el 
màxim d’intervencionistes, sinó que, a més a més, haurà de ser un 
procés gradual. Un procés on poc a poc les entitats ja sabem que estan 
patint molt i que els hi pot suposar molts canvis en la forma 
organitzativa del dia a dia i en certa mesura, si fins ara no l’hem tingut, 
un procés d’implantació gradual per cada entitat. Ja sabem que a dia 
d’avui les entitats esportives de la ciutat tenen molts problemes, 
sobretot molts derivats de les inspeccions per part del Govern de l’Estat 
Espanyol, per part de la Seguretat Social, però és en aquest àmbit on el 
municipi ha de vetllar per a què això sigui de la millor forma possible. 
 
Nosaltres agraïm que el Govern Municipal hagi acceptat la nostra 
esmena, esmena que per a nosaltres era clau. Per tant nosaltres en 
aquest cas votarem a favor el Reglament, però sí que estarem emetents 
a aquesta legislació que aparegui sobre cada entitat i equipament en 
concret. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres, com a Grup Municipal d’Iniciativa Esquerra Unida, som dels 
grups que hem presentat al·legacions, com molt bé ha explicat el Regidor 
d’Esports.  
 
Bàsicament nosaltres voldríem fer tres reflexions ràpides.  
 
La primera, no ho heu fet els que meu precedit a la paraula, però segur 
que esteu d’acord amb mi i amb nosaltres en què hem de posar en valor 
que hi hagi entitats, no només els Grups Municipals, sinó entitats que 
s’hagin preocupat en llegir-se el Reglament, presentar al·legacions, 
preocupar-se per una cosa que afecta al dia a dia de la ciutat, i què per 
tant, quan a vegades diem que la ciutat està morta doncs no, almenys 
en aquest tema no.  
 
I hem estat capaços amb temps perquè al final ens han donat força 
temps per acabar resolent les al·legacions i les propostes i és cert que hi 
ha hagut possibilitats d’anar al detall, de conèixer quins eren els temes, 
d’anar article per article, tots i totes hem tingut l’oportunitat de fer-ho, el 
nostre Grup ho ha fet. Ha parlat amb entitats, i alguna al·legació l’hem 
presentat nosaltres però és una reflexió que ens han fet algunes entitats 
de la ciutat, algunes les compartim, altres les coneixem. No deixem de 
ser gent de Cornellà, i alguns hem jugat, altres hem estat pares o són 
pares de jugadors, i hem estat entrenadors, al final si coneixes una 
mica el dia a dia de la ciutat i del mon de l’esport, segurament amb el 
Reglament a la mà és fàcil trobar elements de dificultat, que és una 
mica el que hem anat presentant nosaltres. 
 
Bàsicament la nostra reflexió inicial és aquesta, posar en valor aquest 
fet, que hi hagi entitats i grups que s’hagin preocupat de fer 
al·legacions, i alhora crec just també dir la voluntat del Govern de la 
Ciutat d’anar recollint algunes coses i anar ajustant redactats que crec 
que han millorat substancialment el Reglament. 
 
Nosaltres fèiem dos grans blocs d’al·legacions. Un grup que no és ben 
bé una al·legació sinó que té a veure amb una reflexió més política, per 
tant de debat polític, són bàsicament les que no se’ns han acceptat. En 
definitiva és una mica la concepció política de què és per nosaltres 
l’esport. I un altre grup d’al·legacions són les que majoritàriament ens 
han acceptat l’equip d’esports i l’Equip de Govern, que tenen a veure 
amb intentar no complicar la vida ni als ciutadans ni a les entitats de 
com utilitzar les instal·lacions. Instal·lacions que d’altra banda són 
diverses i variades, no totes parteixen del mateix punt, i algunes tenen 
unes dificultats i altres tenen unes altres, i per tant, serà difícil entrar en 
això. Perseguim aquest tema i desprès parlarem més de les polítiques. 
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Per nosaltres hi havia un element clau que és, hem de ser conscients 
que les instal·lacions de Cornellà les paguen els ciutadans i les 
ciutadanes de Cornellà amb els seus impostos. I per tant la prioritat 
número 1 d’aquest Ajuntament i dels vint-i-cinc que estem aquí asseguts 
i dels conjunt de les entitats, és assegurar que la gent que vol fer esport 
a la nostra ciutat ho pugui fer. 
 
Tot això té dificultats i segurament té de derivades, hi ha l’espai que hi 
ha, hi ha el temps que hi ha, i les pistes que hi ha. Però, en la mesura 
de les possibilitats, creiem que la prioritat era que l’Ajuntament havia 
d’assegurar que aquells nens i nenes especialment, també les noies i el 
nois i la gent gran que vulgui fer esport, ho pugui fer, què per a això 
tenim instal·lacions que paguem amb els nostres impostos, i per tant 
han d’estar al servei dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Creiem en general que les al·legacions com han quedat finalment ho 
resolen, però alguna al·legació que hem acceptat com per exemple 
l’article famós, 42, acceptem que desaparegui però nosaltres entenem 
que sí que ha d’haver-hi un cert criteri de priorització de l’ús de les 
instal·lacions en funció de què els nois i noies que hi juguin siguin de 
Cornellà. Podem acceptar que hi hagin equips que vinguin nens i nenes 
d’altres llocs, acceptar que hi hagin entitats que per poder completar 
equips hagin d’anar a buscar a jugadors i jugadores d’altres ciutats del 
voltant. 
 
Evidentment no hem de complicar-li la vida a la gent, però no podem 
acceptar que hi hagin nens i nenes a la nostra ciutat que no juguin a un 
equip perquè aquest equip està absolutament ocupat per jugadors de 
fora de la ciutat, perquè al final el pares i mares com a ciutadans i 
ciutadanes també al final, diran, “escolti, jo pago uns impostos per a 
que els meus fills facin servir la instal·lació ix”. No vull posar cap 
exemple perquè ningú s’enfadi, però tots i totes sabem una mica de què 
estem parlant. 
 
Per tant aquest era un element prioritari, entenem que el 42 era molt 
complex de gestionar, però sí que en la línia de les subvencions, en la 
línia d’això, creiem que és important fer-ho. 
 
L’altra part és la voluntat més política del Reglament, que interpretem i 
creiem que és important i és que a la ciutat cal posar una mica d’ordre. 
M’explico, cal intentar fer que tots i totes les entitats de la ciutat que 
gestionen “entre cometes” un pavelló, un camp de futbol, una pista 
d’atletisme, més o menys tinguin les mateixes normes, tinguin els 
mateixos criteris de pagament, se’ls hi pagui proporcionalment en funció 
de l’ús que se’n fa, que més o menys totes les entitats tinguin la mateixa 
realitat. 
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Els històrics d’aquest Ple sabran que jo soc un dels que, especialment 
en el mon del basquet, considero que no és proporcional, i en el basquet, 
a la ciutat no tots els convenis amb les entitats són iguals. Puc posar 
uns altres exemples però com aquest és el que més conec, ja us ho dic. 
 
Creiem que aquest Reglament hauria d’ajudar a què això s’anés 
homogeneïtzant i clarificant quina és la part que les entitats reben per 
fer activitat vinculada a la gestió de la instal·lació, per tant, el cànon 
concret de gestió de la instal·lació i quina és la part que reben com a 
subvenció d’activitat normal com a club federat, i etc... . Crec que en 
aquest element ens toca fer una mica de feina. 
 
Tota la part d’al·legacions que no ens heu acceptat anava en aquesta 
línia. Per nosaltres és important que en la ciutat fomentem un cert pacte 
esportiu, o sigui, que anem una mica a intentar trencar l’excés de 
“chiringuitismo”, enteneu-me la paraula, l’excés de ganes de fer tot 
petites entitats, i si no ens posem d’acord en una entitat, en fem dues, 
és un estil molt cornellanenc en el mon de l’esport. Creiem que com 
Ajuntament és important intentar facilitar els acords, els pactes cap a 
objectius compartits, dir, “escolti, el mon de l’esport de la ciutat 
compartim una sèrie d’objectius en diferents matèries”. Un exemple 
senzill, volem incorporar la dona al mon de l’esport, això és un objectiu 
que han de compartir el conjunt dels clubs esportius i el conjunt del 
Consistori de l’Ajuntament i de les entitats que no són esportives. Com 
fem això?, això s’ha de fer amb vaselina, amb ajudes, amb suport, però 
s’ha d’intentar fer i no podem renunciar-hi perquè s’ha de facilitar que 
la gent això ho entengui.  
 
I en aquest sentit creiem que el Reglament donava per fet una sèrie de 
coses que no estan tan clares en la realitat de la ciutat. La gent no 
comparteix el conjunt d’objectius que diem que té el Programa, i que el 
Reglament diu que hi ha. Jo crec que les entitats de la nostra ciutat no 
comparteixen totes els mateixos objectius, i això s’ha de fer i s’ha 
d’aconseguir que l’Ajuntament ho faci, i no s’ha fet. I és part de les 
nostres al·legacions. Entenem que no ens les accepteu, però tenen a 
veure amb intentar construir una mica més això. 
 
Quan parleu dels projectes de les instal·lacions, no sabem quins són els 
projectes de les instal·lacions, no es diu. No sabem perquè es fa el 
Pavelló Sant Ildefons, ho podem entendre i podem compartir segurament 
que necessitem fer el Pavelló Sant Ildefons perquè hi ha un conjunt 
d’entitats petites que necessiten un espai polivalent que funcioni. Però 
per què fem el Parc Esportiu Llobregat?. Quins són els objectius del Parc 
Esportiu Llobregat?. Quins són els objectius del Pavelló Riera?. Quins 
són els objectius del Camp d’Atletisme?. Això no surt en el Reglament, 
es dona per fet i creiem que aquestes coses s’han de compartir. 
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En definitiva, nosaltres evidentment com ens heu acceptat la majoria 
d’al·legacions que fèiem, votarem a favor del Reglament. Entenem que 
és un Reglament que s’ha de posar en funcionament, que ha de tirar 
endavant.  
 
Creiem que no és un monstre inamovible, i per tant, en la mesura de 
com es vagi posant en funcionament i com les entitats el puguin anar 
complint, creiem que hem de reservar-nos la possibilitat de en la mesura 
del marc d’un any, dos anys, tres anys, anar revisant si aquest 
Reglament funciona o no funciona, i si ens serveix per fer allò que creiem 
que és important fer, intentar que les entitats treballin més plegades, es 
posin més d’acord, comparteixin millor els espais, hi hagin menys 
conflictes, i tinguin objectius més compartits que tenen a veure amb 
intentar que l’esport sigui un espai de socialització i d’aconseguir un 
escenari a on la gent pugui viure una mica millor gràcies a l’esport. En 
definitiva, és el que és, un espai d’educació, de salut, i també un espai 
on la gent s’incorpora socialment sense conflictes. No és un espai ni per 
fer negoci, ni per apostar per l’elit. En aquesta ciutat la prioritat no ha 
de ser aquesta, entenem que això és compartit. 
 
Evidentment, cada club pot tenir els seus objectius individuals, però 
l’Ajuntament bàsicament pel que ha d’apostar és perquè l’esport sigui 
una eina social, i per tant sigui una eina al servei del conjunt de 
ciutadanes i ciutadans de Cornellà. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Serè molt breu, crec que per les exposicions anteriors ha quedat 
pràcticament ja quasi tot dit. 
 
Si que volia fer un parell d’apunts. En principi, dir gràcies al Regidor 
d’Esports per haver donat aquesta explicació. Creiem que es deuria 
haver fet en el sentit invers, és a dir, començar per aquí, començar per 
explicar-nos el Reglament, i a partir d’aquí obrir un debat o les 
propostes que s’han fet. 
 
Nosaltres hem vist que les al·legacions que han presentat les diferents 
entitats i els Grups Polítics s’han acceptat algunes, altres han estat 
rebutjades. Creiem que s’ha millorat el Reglament, però sobretot pensem 
que al ser un Reglament nou s’ha de veure com es comença a caminar 
amb aquest Reglament, veure realment quins són els resultats que 
s’obtenen al tenir el nou Reglament. Crec que en uns mesos o en un 
parell d’anys veurem si realment és una eina efectiva o s’ha de fer 
encara alguna millora, llavors estarem pendents d’això. 
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I segon, sobre el tema dels equipaments el mateix, quan veiem els 
Reglaments que es fan per a cada equipament, estarem pendents i 
tractarem de veure si són els adequats. 
 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup 
Municipal del PSC 
 
Ja veig que de l’article 42 hi han diferents opinions, per tant és bastant 
controvertit. Això va sortir de les bases de subvencions, nosaltres ja 
tenim reglamentat de quina manera puntuem a les entitats en base al 
compliment del número de nens i nenes de Cornellà. 
 
Vista la complexitat que donava, està al Reglament, per això s’ha tret, 
però la política municipal continua sent la mateixa que era abans del 
Reglament. 
 
Jo recomanaria que vinguéssiu als Consells Municipals d’Esport, perquè 
allà es parla d’esport i es parla de la realitat d’aquestes entitats que 
estan aquí i es capta ràpidament què és el que es fa. Jo crec que esteu 
confonent el dia a dia de les entitats i de l’activitat política que es fa 
dels esports amb el Reglament. El Reglament no és la política esportiva 
municipal, no té res a veure. Una qüestió és la regulació dels espais, la 
regulació de les sessions d’ús, i una altra cosa és el que portem ja no sé 
quants anys, des de temps immemorables com diu al Preàmbul, del que 
s’està fent a la ciutat que és fomentar la pràctica esportiva. I això no 
canvia. L’únic que busquem és una eina de gestió, simplement, pura i 
simplement, per donar la facilitat a les entitats de que estiguin 
regulades les activitats que fins ara no estaven regulades. No tenien 
res. Algunes tenien cessions d’ús, altres no, i no tenien un Reglament 
conjunt per tota la ciutat. 
 
Amb el que tu comentes del Reglament específic de cada instal·lació, 
òbviament es tindran en compte les particularitats de la instal·lació, de 
l’entitat que ha d’estar allà i de l’esport. No és el mateix un esport que 
un altre, les dificultats d’un tipus d’esport són diferents a un altre. 
Òbviament ens ajustarem a les necessitats per a què aquella pràctica 
esportiva es pugui fer el millor possible i regulant allò que marca la llei. 
Òbviament estem en instal·lacions públiques i ens devem a una 
normativa que de vegades és difícil d’interpretar, però aquí hem d’estar 
els polítics per dulcificar aquesta aplicació. 
 
El tema que comentaves de la problemàtica que ha hagut, tu no tens res 
a veure però com que l’has comentat arran de les inspeccions. Les 
inspeccions que s’han fet a les entitats les fa la Inspecció de Treball de 
la Generalitat, no les fa la Seguretat Social. És una petita 
puntualització. I això si que realment ha sigut un problema greu que a 
moltes entitats els hi ha provocat una gran angoixa, i aquest tema si que 
l’hem tractat també amb molta profunditat als Consells Municipals fins 



 
 

 
 

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

 

 33

que hem arribat a un acord. A nivell del Baix Llobregat, de veritat, s’ha 
fet una gran mobilització precisament per posar en èmfasis que estava 
en crisis el model d’entitat esportiva que tant i tant ha fet per aquest 
país. 
 
Bé el que es comenta de l’article 42, ja l’he respòs una miqueta. 
 
Hem de separar i està separada molt clarament el que és la subvenció 
de la taxa. Actualment ja està molt clar el que són subvencions i el que 
són taxes que es paguen per les entitats que ja tenen regulada la cessió. 
Òbviament quan regulem totes les instal·lacions esportives potser 
encara ho aclarirem més, però avui dia ja està.  
 
El Reglament no ha de regular el dia a dia de les entitats, això ja s’està 
fent, parlem contínuament amb les entitats i intentem que arribin a 
acords, faltaria més!. Ja portem jo al menys sis anys, la Rocio també 
uns quants, i el Sergio i el Martínez, sabem el que és parlar amb les 
entitats i que arribin a acords, perquè el dia a dia de les entitats és 
molt, molt complicat, i a vegades el tema competitiu doncs va més enllà 
del que potser hauria d’anar i es provoquen aquestes tensions entre 
entitats de la ciutat.  
 
El tema femení és un tema clau des de fa sis anys, com a mínim, que jo 
sàpiga i jo crec que la Rocio també va tocar el tema. Ho dic, que no és un 
tema fútil, nosaltres l’esport femení és un tema que l’hem treballat. A 
tots els Consells Municipals pràcticament s’ha parlat sempre de com 
podem treballar entre tots per millorar els ratis d’usos dins de la 
pràctica esportiva de les dones, que encara és molt, molt baix. 
 
I Max, sí, s’ha explicat als Consells Municipals. S’ha explicat el 
Reglament exhaustivament a les entitats que són òbviament els 
principals implicats en aquest tema. I en principi d’aquí han sortit les 
al·legacions, però s’ha parlat molt, s’ha explicat molt i no ha quedat 
pràcticament cap tema sense comentar amb les entitats. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Difereixo òbviament amb el que ha dit el Regidor d’Esports. La regulació 
de les instal·lacions esportives té una clara intencionalitat política, no 
estàs regulant només un edifici, un camp de futbol, un camp de basquet 
o un camp del que sigui. Quan tu estàs regulant l’espai directament 
estàs afectant a l’entitat que hi ha allà. Fruït d’això és que quan un 
llegeix les al·legacions que han fet les entitats esportives són 
al·legacions pensades per les entitats que afecten el seu dia a dia de 
funcionament dins d’aquella instal·lació. Per tant, quan una entitat fa 
una al·legació pel tema de la publicitat, pot haver diferències sobre els 
equipaments, l’equipament esportiu, sobre la cessió del bar que pot 
haver-hi a l’entitat. Tot això afecta al dia a dia, perquè una entitat ha de 
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viure del que pugui treure del rendiment del seu bar, del rendiment que 
pugui treure de la subvenció, tot és política. Per tant, si hi ha un 
Reglament que regula l’equipament esportiu està afectant directament a 
l’entitat, i fruït d’això són les al·legacions que han fet les entitats 
esportives. Perquè hem vist i una entitat ha dit: “bé a mi aquest 
Reglament com m’afectarà?”, i han sigut les al·legacions. I hem vist que 
a on podien haver-hi certes discrepàncies és a on han fet l’al·legació, per 
tant clarificar això.  
 
Creiem que a grans trets el Reglament és bo, per això des d’aquest Grup 
Municipal es dóna el vot a favor, però que tinguem clares aquestes 
coses. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Només dir que evidentment entenem que fem un Reglament 
administratiu. Que bàsicament el Reglament administratiu el que fa és 
intentar establir les bases sobres les que desprès en cada instal·lació 
anirem endreçant. Agafo la paraula al Regidor de què desprès cada 
instal·lació l’anirem endreçant. Insisteixo perquè el públic també 
m’entengui el que estic dient, que Pavellons similars tenen sistemes de 
gestió diferents, amb cànons diferents i desproporcionats. No són els 
mateixos cànons els que cobren totes les instal·lacions. En alguns 
pavellons hi ha Conserge Municipal en altres no n’hi ha. En alguns 
pavellons és un acord amb l’entitat, en altres és una concessió 
administrativa que va a concurs, que per tant necessita d’un tipus 
d’entitat concreta que posi unes fiances, que posi uns avals per 
presentar-se a la gestió d’una instal·lació. 
 
La realitat és diversa i agafo la paraula al Regidor, i entenc que 
l’Alcalde i el Tinent d’Alcalde que ens van explicar als Grups Municipals 
que en això posaríem ordre, i entenem que amb això es podrà fer. 
Insistim en què és una eina pública i per tant no separem tampoc que és 
un Reglament públic, i per tant una cosa que es gestiona en 
l’Ajuntament al final marca una política pública concreta d’esport. En 
definitiva és el que estem fent, serà una eina més, però és un tipus de 
política pública d’esport concreta. No és, i per això votem a favor, 
beneficiar al que vulgui fer negoci amb l’esport, que entenem que és lícit 
i és legítim, però segurament no és a través dels serveis públics i de les 
instal·lacions públiques que s’ha de fer. 
 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup 
Municipal del PSC 
 
Com que tothom estem bàsicament d’acord amb que el Reglament és 
bastant correcte, diria que moltes gràcies pel vostre recolzament. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA 
TERRITORIAL I SEGURETAT  
 
 
9. Aprovar inicialment la modificació dels articles 6, 15.2, 22 i 
29 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i la creació 
d’un índex i del Títol VIII anomenat Treballs Substitutius a la 
sanció econòmica així com el corresponent protocol d’actuació. 

Aprovar inicialment modi- 
ficació Ordenança General 
Convivència Ciutadana. 

DICTAMEN 
 
“Vist que en data 28 d’abril de 1986 fent ús de la seva potestat 
normativa, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va aprovar 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, que tenia com a 
objecte la regulació de les convencions que han de presidir els 
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comportaments de les persones i els col·lectius per garantir el millor 
exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes 
específicament referits a la vida de la ciutat. 
 
Vist que dita Ordenança ha estat modificada puntualment per acords 
plenaris els anys 1996, 2000 i 2006. 
 
Vista que en l’actualitat es necessari plantejar una revisió de cert 
preceptes donada l’aparició o augment d’actituds i comportaments no 
cívics i irresponsables, que donen com a resultat un deteriorament de 
la qualitat de vida de la ciutadania; com es el consum de begudes 
alcohòliques en els espais públics, així com l’ús dels espais públics i 
instal·lacions tancats fora dels horaris i limitacions d’edat que estiguin 
indicats, mes i quan els equipaments esportius son de lliure accés per 
a tothom, resta prohibit l’exclusió de ningú o la gestió per part grups 
privats dels esmentats espais, excepte en els casos d’autorització 
municipal. 
 
Vist que aquesta modificació també vol recollir la possibilitat que els 
ciutadans i ciutadanes que hagin estat sancionats per accions 
incíviques recollides en la present Ordenança General de Convivència 
Ciutadana, puguin commutar, en casos concrets i de forma voluntària, 
la multa per un treball que beneficií a tota la comunitat; creant-se el 
Títol VIII, de regulació dels Treballs Substitutius, així com el 
corresponent protocol d’actuació que hi figura com annex. 
 
Vist que a l’objecte de clarificar l’estructura del text normatiu, s’ha 
introduït un índex a l’articulat de l’Ordenança, així com s’ha procedit a 
l’actualització de la normativa de remissió. 
 
Ates el que disposa l’article 178.1 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, així com l’article 49 i 139 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès al respecte per Directora d’Activitats i 
d’Ordenances Cíviques. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa d’Acció Territorial 
i Seguretat, proposa al Ple, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 6, 15, 22 i 29 
de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i creant un Índex i 
el Títol VIII anomenat Treballs Substitutius a la sanció econòmica així 
com el corresponent protocol d’actuació que hi figura com annex; amb 
el següent redactat: 
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A) Modificació: 
 
 Article 6: Es modifica el redactat de l’article 6, que resta redactat en 

el següents termes: 
 

1. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vetllarà perquè no es 
consumeixin begudes alcohòliques en els espais públics. 

 
2. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques a la via pública, 

així com la reunió de grups de persones pel seu consum, excepte 
en els casos autoritzats. 

 
3. Al l’objecte d’evitar riscos, els establiments que es trobin dins de 

la zona d’influència d’actes o events d’alta concurrència de 
persones, com ara partits de futbol, festes majors, concerts, etc. 
Resten obligats a servir les begudes en gots de plàstic, sense 
deixar a l’abast de ningú llaunes, ampolles de vidre o similars. 

 
4. Els establiments públics seran responsables de la neteja de la via 

pública quan la seva activitat o clients embrutin la mateixa. En 
aquest sentit hauran de prendre mesures per evitar-ho i en tot 
cas assumir la neteja o el cost que aquesta generi 

 
La prohibició a la qual es refereix aquest apartat restarà sense efecte 
en els supòsits en què el consum de begudes alcohòliques tingui lloc 
en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella 
finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti 
amb l’oportuna autorització que les autoritats competents poden 
atorgar, en casos puntuals. 
 

5. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, 
lúdica, festiva, esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran 
perquè no es produeixin, durant la seva celebració, les conductes 
descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol 
d’aquests actes es duen a terme les conductes esmentades, els 
seus organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de 
l’autoritat. 

 
6. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o 

mares, tutors o tutores, o guardadors o guardadores per les 
accions dels menors d’edat que en depenguin, aquells seran 
també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses 
pels menors d’edat, sempre que, per part seva, consti dol, culpa o 
negligència, tot incloent-hi la simple inobservança. 

 
7. Tot recipient de beguda ha de ser dipositat en els contenidors 

corresponents o, en el seu cas, en les papereres situades a l’espai 
públic. Queda prohibit llençar a terra o dipositar a la via pública 
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recipients de begudes com ara llaunes, ampolles, vasos, o 
qualsevol altre objecte. 

 
8. En els supòsits recollits en aquest article, els agents de l’autoritat 

retiraran i intervindran cautelarment les begudes, els envasos o 
els altres elements objecte de les prohibicions, així com els 
materials o els mitjans emprats. Les begudes alcohòliques i els 
aliments intervinguts podran ser destruïts immediatament per 
raons higienicosanitàries. 

 
Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar 
molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els agents de l’autoritat, 
quan s’escaigui, podran acompanyar les persones en estat 
d’embriaguesa als serveis corresponents. 
 
 Article 15.2: Es modifica la descripció de la infracció i de l’import de 

la sanció, que resta redactada en els termes següents: 
 
 
2. Seran sancionables aquelles persones que amb la seva acció o 
omissió obstrueixin de forma notòria l’actuació municipal per la 
consecució dels objectius de la present ordenança. 
 
Sancions.- 
 
1. La realització de les conductes descrites a l’article 6 seran 

constitutives d’una infracció lleu i se sancionaran amb multa de 
300,00 euros, llevat del cas de reincidència que seran sancionades 
amb una multa de 750,01 euros. 

 
2. La resta d’infraccions relacionades els articles anteriors seran 

sancionats amb una multa del 5 por 100 del màxim legalment 
autoritzat.  

 
 Article 22 Es modifica el redactat de l’article 22 , que resta redactat 

en el següents termes: 
 
1. Es prohibeix l’ús dels espais públics i instal·lacions tancats fora 

dels horaris i limitacions d’edat que estiguin indicats. Les pistes 
esportives i equipaments existents a la ciutat, es regiran per l’horari 
que s’indiqui a lloc, en defecte de cartells informatius l’horari serà 
de 9.00 h fins les 21.00 h. Els equipaments esportius son de lliure 
accés per a tothom, resta prohibit l’exclusió de ningú o la gestió per 
part grups privats dels esmentats espais, excepte en els casos 
d’autorització municipal 

 
2. Llur utilització i gaudiment és gratuït, excepte per a aquelles 

porcions o instal·lacions que l’Ajuntament dediqui a un fi especial, 
mitjançant les condicions pertinents. 
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3. Els agents de la Guardia urbana expulsaran les persones que, 

sense raó que ho justifiqui, restin al recinte durant les hores que 
estigui tancat al públic. 

 
4. En nits de festes i revetlles l’Administració municipal fixarà les 

condicions especials per a l’entrada. 
 
5. Els usuaris de les pistes esportives i equipaments existents a la 

ciutat gaudiran d’aquests espais amb respecte pels veïns de la zona 
i evitant sorolls desproporcionats. 

 
6. Els agents de la Guàrdia Urbana o els vigilants podran, en casos de 

molèsties o necessitat, restringir o limitar els horaris de les pistes 
esportives i dels equipaments existents a la ciutat. 

 
 
 Article 29: S’afegeix un nou punt “e)” amb descripció de la infracció 

i de l’import de la sanció, que resta redactada en els termes 
següents: 

 
e) Tindrà la consideració d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de 
300 euros, l’ús dels espais públics fora dels horaris indicats a què es 
refereix l’article 22. 
 
 
B) Creació d’un índex a l’ordenança: 
 
ÍNDEX 
 
TÍTOL I: Normes Relatives a les Persones 
 
TÍTOL II: Ús dels Espais i Béns Públics 
 
TÍTLO III: Sobre la Via Pública 
 
TÍTOL IV: Sobre la Protecció de l’Ambient i la Qualitat de Vida 
 
Capítol I: Sorolls 
Capítol II: Activitats que originin gasos, vapors, fums, pols o bafs 
 
TÍTOL V: Sobre l’Orientació Protecció i Defensa dels Consumidors 
 
TÍTOL VI: Sobre Construcció, Reparació, Rehabilitació i Estat de 
Solars i Habitatges. 
 
Capítol I: Sobre rehabilitació d’habitatges. 
Capítol II: Sobre deficiències d’habitabilitat en habitatges de lloguer 
Capítol III: Sobre perill de despreniments en la via pública. 
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TÍTOL VII: Sobre la Tinença d’Animals 
 
Capítol I: Sobre la Tinença d’animals 
Capítol II: Normes sanitàries 
Capítol III: sobre el cens municipal 
Capítol IV: Normes específiques per a gossos 
Capítol V: Presència d’animals a la via pública i establiments públics. 
Capítol VI: recollida de gossos i gats vagabunds 
Capítol VII: comerç d’animals domèstics 
Capítol VIII: Potestat sancionadora 
 
 
TÍTOL VIII: Treballs Substitutius a la Sanció Econòmica 
 
Disposicions Addicionals al Capítol I- Títol IV 
Annex I al Capítol I- Títol IV: Nivells sonors màxims 
Annex II al Capítol I- Títol IV: Taula de sorolls màxims admissibles en 
vehicles automòbils 
Disposició Transitòria Al Capítol II – Títol IV 
Annex al Títol VII: quadre d’infraccions 
Annex al Títol VIII: Protocol actuació. 
 
 
C) Creació d’un nou redactat del Títol VIII: Treballs substitutius a la 
sanció econòmica. 
 
TITOL VIII Treball Substitutius a la Sanció Econòmica 
 
Article 111 
 
Substitució de multes i reparació de danys per treballs en benefici de 
la comunitat. 
 
1. L'Ajuntament podrà potestativament previ estudi de la viabilitat, 
tipus d’infracció, perfil i predisposició de la persona infractora i 
proporció de mitjans tècnics i humans disponibles, en casos 
determinats, substituir la sanció de multes per sessions formatives, 
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la 
comunitat. 
 
2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de 
caràcter individual o col·lectiu, substituiran a les sancions pecuniàries 
en els casos en què així estigui previst en la present Ordenança. En 
cas d'inassistència a les sessions formatives, procedirà imposar la 
corresponent sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 
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3. La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o en 
la realització de treballs en benefici de la comunitat serà adoptada 
amb el consentiment previ de l'interessat com a alternativa a les 
sancions d'ordre pecuniari, tret que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori. L'Ajuntament també pot substituir, en la resolució o 
posteriorment, la reparació econòmica dels danys i els perjudicis 
causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions 
equivalents en espècie consistents en l'assistència a sessions 
formatives, la participació en activitats cíviques o altres tipus de 
treballs per a la comunitat, sempre que hi hagi consentiment previ 
dels interessats, excepte que la llei imposés el seu caràcter obligatori. 
En el cas que es produeixi aquesta substitució, l'Ajuntament haurà de 
reparar els danys causats tret que el treball que realitzi la persona 
sancionada consisteixi precisament en la reparació del dany produït. 
 
4. Quan, d'acord amb el previst en aquesta Ordenança, s'adopti la 
mediació com a alternativa al procediment sancionador, els acords de 
reparació tindran com a objecte, principalment, les mesures 
alternatives previstes en aquest article. 
 
5. S’exclou d’aquesta mesures substitutives els casos de reincidència. 
 
 
Article 112 
 
Terminació convencional 
 
1. Amb la finalitat de reparar en la mesura del possible els danys 

causats com a conseqüència d'una conducta incívica l'infractor, 
amb caràcter previ a l'adopció de la resolució sancionadora que 
procedeixi, podrà sol·licitar la substitució de la sanció que pogués 
imposar-se i, si escau, de l'import de la reparació deguda a 
l'Ajuntament per la realització de treballs o labors per a la 
comunitat, de naturalesa i abast adequats i proporcionats a la 
gravetat de la infracció. 

 
2. La petició del expedientat interromprà el termini per resoldre 

l'expedient. 
 
3. Si l'Administració Municipal acceptés la petició del expedientat es 

finalitzarà l'expedient sancionador per terminació convencional, 
sense que la realització dels treballs que s'estableixin sigui 
considerada sanció ni suposi vinculació laboral alguna amb 
l'Ajuntament. 

 
4. No serà aplicable el contingut de la Terminació Convencional, en 

tant no s'aprovin, determinin i valorin mitjançant acord en tal 
sentit, els treball o labors per a la comunitat, la naturalesa i abast 
dels mateixos. 
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d) Redacció protocol d’actuació com annex al Títol VIII, amb el següent 
text: 
 
1. Obligació de la corporació a subscriure cobertura d’assegurança de 

responsabilitat civil i/o medica per a les persones infractores. 
 
2. Nomenar als Comandaments de la Guardia Urbana com a 

responsables de la realització del estudi de la viabilitat per a 
substituir les sancions de multes per sessions formatives, 
participació en activitats cíviques o altres tipus de treballs per a la 
comunitat,segons el tipus d’infracció, perfil i predisposició de la 
persona infractora i proporció de mitjans tècnics i humans 
disponibles; que haura de plasmar-se en la corresponent resolució. 

 
3. Les activitats cíviques i altres tipus de treballs per a la comunitat a 

realitzar seran les següents: 
 

a) Treballs de suport a feines que actualment es desenvolupen des 
del propi Ajuntament o d’altres que es realitzen des de les 
Entitats Locals; relacionades amb l’atenció i l’ajuda a les 
persones. 

 
b) Col·laboració en campanyes, accions de manteniment i neteja 

d’espais públics. 
 
c) Suport a tasques d’informació. 
 
d) Tasques relacionades amb el medi ambient i el reciclatge. 

 
4. Barem de les hores de treball en benefici de la comunitat o en 

sessions formatives; segons el tipus de sanció: 
 

Lleu ........................................  20 hores de treballs o formació 
Greu .......................................  40 hores de treballs o formació 
Molt greu ................................  100 hores de treballs o formació 

 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de les esmentades modificacions i creació 
d’un nou Títol de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, 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 al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’anuncis d’aquest Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni 
suggeriment, s’entendran aprovades definitivament les modificacions 
sense necessitat de nou acord. 
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Tercer.- Aprovades definitivament les modificacions relacionades al 
punt primer, es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, anunciant la seva aprovació i el seu text íntegre, 
entrant en vigor les modificacions un cop transcorreguts quinze dies a 
partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant el tauler d’anuncis de la Corporació, com al diari 
Oficial de la Generalitat i al Butlletí d’informació municipal, s’inserirà 
el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en què s’hagi publicat íntegrament el text de les 
modificacions. 
 
Tan aviat entrin en vigor aquestes modificacions incorporar la 
informació corresponent en l’Intranet municipal i en la pàgina Web de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels diferents 
Departaments municipals i per tota la ciutadania, mitjançant la 
incorporació del text íntegre de la nova Ordenança modificada. 
 
El text de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana serà el que 
s’adjunta al present acord, formant part integrant del mateix, en el 
que consten incorporades totes les modificacions que ha sofert 
l’Ordenança, inclosa aquesta, des de la seva aprovació originària 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Això ve perquè nosaltres tenim una Ordenança de Convivència 
Ciutadana de fa molt temps, ja la teníem que tocar també per adequar-
la a les noves lleis que havien anat sortint, i hem aprofitat per fer-ho i 
posar les noves lleis que han anat canviant alguns articles, i de pas 
necessitàvem fer un parell d’annexos que l’Ordenança anterior no tenia. 
Simplement per facilitar i ajudar a què la Guàrdia Urbana pogués fer 
millor la seva tasca. 
 
Dos qüestions que hem regulat perquè no teníem regulades i nosaltres 
pensàvem que teníem que fer-ho perquè la Guàrdia Urbana es veia 
sense armes per poder intervenir. 
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Una era el tema de la regulació del botelló, que en aquesta ciutat no 
estava regulat. Per tant la Guàrdia Urbana quan havia grups de gent 
fent això tenia que anar i sancionar per una raó que era per embrutar 
l’espai públic, cosa que no semblava que era l’adient, sinó que l’adient 
és prohibir-ho. I de passada hem aprofitat dintre de l’Ordenança per 
assenyalar on i de quina manera es pot beure al carrer en la ciutat. 
 
L’altra és el tema de l’ocupació d’espais públics sense permís està 
passant que hi ha moltes escoles on hi ha ocupació per part de gent 
normalment major d’edat, de vint, vint-i-cinc anys que salten a les 
instal·lacions esportives sense permís, i clar la Guàrdia Urbana en 
aquest moment fins que aprovem el tema de l’Ordenança, l’únic que pot 
fer és anar i dir-los: “escolti, es pot anar que aquí no pot estar”. No els 
pot sancionar i això el que comporta és que se’n van i quan se’n va la 
Guàrdia Urbana doncs tornen, i estem en aquest tira i arronsa que 
normalment acaba cabrejant bastant als veïns del costat perquè 
l’aldarull és bastant important. 
 
I l’altre tema que hem regulat és el tema dels treballs substitutius a la 
sanció econòmica. Nosaltres pensem que en els moments en els que 
estem vivint, hi ha vegades que tu poses sancions per aquesta 
Ordenança de Convivència Ciutadana i és millor, si no la poden pagar, 
donar la possibilitat de fer-ho amb treballs substitutius. Per tant hem fet 
un barem que és l’import de la sanció quin seria el seu trasllat a hores 
de treball per la comunitat. Això també ho regulem i no solament per a 
menors com estava abans sinó per a tothom que rebi una denúncia pels 
temes de Convivència Ciutadana. 
 
En el fons és això el que portem avui de modificació d’aquests articles. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només dir que de l’exposició i del contingut de la modificació d’aquesta 
Ordenança, el nostre Grup Polític està d’acord en tots els seus àmbits. 
Tant pel que fa al tema de la regulació de l’accés de l’espai públic, que 
és un problema que ja votarem, com pel tema de la beguda a la via 
pública que és un problema que té la ciutat, un problema en diferents 
punts de la ciutat, sobretot els caps de setmana i alguns dies concrets, 
però el problema segueix estant centrat a la zona de discoteques de 
Famades. Només fa falta passejar-se un divendres o un dissabte per 
allà i veure perfectament com hi ha gran quantitat de Guàrdia Urbana, 
gran quantitat de Mossos d’Esquadra, i com a la pràctica, de la beguda 
a la via pública, allà ningú diu res, ningú fa res. Per tant si aquesta ha 
de ser una de les armes per intentar disminuir el consum d’alcohol a la 
via pública doncs benvinguda sigui, sempre paral·lelament amb tota 
l’educació i tota la formació que pugui haver-hi als joves sobre aquestes 
pràctiques. Per la nostra part doncs l’acceptem. 
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Tot i això nosaltres a la Comissió Informativa vam fer arribar diferents 
suggeriments per tal d’adequar o d’intentar igualar la nostra Ordenança 
municipal, que, per cert, un dels grans problemes que potser tenim és 
què l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i l’Ordenança 
Municipal de Neteja arriba un moment que no saps quina és quina 
perquè tenen molt punts de conductes que podrien estar en una o en 
altra. Sobretot hi han moltes parts de convivència ciutadana que estan a 
l’Ordenança de Neteja que tindria pràcticament més sentit que 
estiguessin en la de Convivència Ciutadana. Però bé, amb aquest apunt 
si hi ha un seguit de pràctiques que d’altres municipis fronteres que 
estan tocant amb Cornellà sí que tenen tipificats i que a nosaltres ens 
agradaria que apareguessin a l’Ordenança. Parlar de diferents 
conceptes, que si el tema miccional, el tema dels escrements, un seguit 
que no apareixen. L’explicació que se’ns va donar és que això ja apareix 
en regulació superior i que per tant no feia falta. Nosaltres el que veurem 
és si això és així o si en el seu cas podem presentar esmenes a aquesta 
Ordenança per tal d’adequar-nos a la realitat que tenim a la majoria de 
municipis metropolitans. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres ja saben que per història tot el que té a veure amb 
Ordenances de Convivència Ciutadana massa gràcia no ens fan. 
Segurament ens agradarien més de gestió de l’espai públic o alguna 
cosa així, perquè de vegades intentem regular coses que no tenen molt a 
veure amb la convivència sinó que tenen més a veure amb el respecte de 
l’espai públic i que no es trenquin les coses, i que segurament és més 
això que no l’espai públic. 
 
Tot i que votarem a favor, fer tres petits comentaris, un quart, tot i votar 
a favor, com és inicial potser podem fer algun suggeriment posteriorment 
al Grup Municipal. Entenem que potser algun tema es podria millorar. 
 
La primera reflexió és, d’acord amb l’accés als espais públics i 
especialment a les pistes esportives, però que consti en acta que per 
nosaltres és important que intentem encara obrir el màxim temps 
possible els espais públics de la ciutat. Em refereixo a pistes d’escoles 
dintre dels marges del que el pressupost ens dóna i del que la lògica 
permet, però si que creiem que és important que a la ciutat els espais 
que tenim es facin servir, perquè la gent no té massa duros per anar a 
gimnasos a fer massa pràctiques. I segurament intentar obrir més 
encara els patis, ja sé que es fa la pràctica dels patis oberts i demés, 
però segurament valdria la pena intentar alhora que es sanciona a la 
gent que fora d’espais fa un mal ús de les pistes públiques segurament 
caldria fer una aposta per obrir encara més, si és possible, els espais de 
la ciutat. 
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L’altra té a veure amb l’import de la multa que se l’imposa a la gent que 
beu que creiem que probablement és massa elevat. Perquè no deixem de 
viure en una situació com la que vivim i entenem que segurament caldrà 
regular-ho d’alguna manera pel que ha explicat el company de 
Convergència i Unió, bàsicament pel que fa a l’afectació que té pels 
veïns que hi hagi gent a sota de casa muntant-se segons quines festes. 
Però segurament tres-cents euros i set-cents cinquanta euros és una 
multa potser un pel elevada. En tot cas podríem comparar-lo amb altres 
llocs i buscar una cosa justa, però bé, com desprès hi ha la possibilitat 
de que qui no ho pugui pagar tingui altres alternatives, segurament per 
aquí pot anar. 
 
I l’altra reflexió és per intentar facilitar que els treballs comunitaris no 
siguin només invencions, sinó que fins i tot algú de l’Ajuntament, 
probablement com havíem fet en el moment dels serveis en benefici de 
la comunitat dels joves, que havia algun educador de l’equip de Serveis 
Socials que es preocupava de que aquells serveis que fessin els joves en 
la conciliació amb la víctima o amb els treballs de reparació, hi hagi un 
component social realment reeducatiu. Que no sigui només pintar tres 
bancs i quatre papereres, que pensem en alguna cosa potser una mica 
més allà d’això. Sé que li estic donant feina a la Regidora de Serveis 
Socials, però entenem que és important que tingui un component 
reeducatiu i socialitzador, que no sigui només una sanció tipus deixo de 
pagar la multa i pinto tres bancs. Crec que segurament hauríem de 
pensar en alguna altra cosa més potent educativament. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Només comentar que nosaltres la modificació d’aquests articles de 
l’Ordenança l’hem vist correcta. Com és una aprovació inicial, hi han 
alguns punts que creiem que encara es poden millorar. Sempre que sigui 
dotar de noves eines a la Guàrdia Urbana de la ciutat per a seguir amb 
aquesta millora de la convivència ciutadana, ens sembla correcte. I 
sobretot l’últim article que és el referent als treballs al servei de la 
comunitat, és una cosa que nosaltres portem inclús en el nostre 
programa electoral per aquestes municipals i ens sembla un pas 
endavant per dos motius. Un, per la situació econòmica que es pateix i 
després perquè creiem que és molt més eficaç i educatiu per a tots, no 
només per als menors sinó per als grans. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Si hi ha alguna idea per al tema del Protocol d’Actuació dels treballs 
substitutoris, estem completament oberts a recollir-los i aplicar-los. Per 
tant, cap problema sinó tot el contrari. 
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En quant al tema de la nostra Ordenança i les d’altres ciutats, hi ha 
ciutats com la veïna d’Hospitalet, que ho regula absolutament tot. 
Nosaltres pensem que quan hi ha una Llei superior no té sentit que tu ho 
regulis. I per tant la nostra Ordenança quan hi ha sancions, com les de 
miccionar i fer caca fora està dintre de l’Ordenança de Neteja, per tant, 
això sí que està i es pot sancionar. 
 
Hi ha una sèrie de coses que es van plantejant i que nosaltres creiem 
que no són un problema per la ciutat i per tant no fa falta regular-les. 
Per molt que Barcelona reguli que la gent no pot anar amb samarreta pel 
carrer, jo crec que regular-lo a Cornellà no tindria gaire sentit. O una 
sèrie de coses que hi ha ciutats que tenen un problema i per tant regulen 
aquest problema. Nosaltres creiem que amb l’Ordenança que tenim amb 
aquest dos punts, que són els que a la Guàrdia Urbana els hi feia falta -
segons comentaven- i les Lleis superiors que tenim, tant de Mossos 
d’Esquadra com les que venen del Govern Central, ja ni ha prou per 
tirar per la ciutat i no tenim que acabar fent un dossier d’Ordenança que 
no es miraria ningú. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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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10. Aprovar el text del document denominat “Acord entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i aquest Ajuntament, 
d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge”, pel qual s’amplia el termini de la 
pròrroga fins el 31 de desembre de 2013. 

Aprovar el Text pròrroga 
Conveni Oficina Local  
d’Habitatge. 

DICTAMEN 
 
“Vist el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, relatiu a 
l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi per l’any 2012, que va 
ser aprovat per Acord Plenari el 28 de juny de 2012 i prorrogat, per 
acord del ple municipal de 20 de desembre de 2012, fins el 30 de juny 
de 2013. 
 
Vist l’esborrany de document denominat “Acord entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració relatiu a 
l’Oficina Local d’Habitatge” fins el 31 de desembre de 2013, proposat 
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Vista la petició de Procornellà de data 8 de juliol de 2013 (RGE19884), 
com a encarregada de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge de 
Cornellà, en la qual proposa de subscriure el document proposat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’ampliació de termini de la 
pròrroga pactada fins el 30 de juny de 2013, a fi de fer-lo extensiu a 
tot l’any 2013 (amb vigència, per tant, fins el 31 de desembre de 
2013), i atès que del contingut de l’expedient es dedueix l’ intenció de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya manifestada durant el mes de 
maig de 2013, d’ampliar l’esmentat termini de vigència, confirmada 
amb posterioritat per aquest Ajuntament, restant, per tant, només la 
seva formalització. 
 
Vist l’informe emès per l’assessora jurídica d’Acció Territorial i 
Habitatge, obrant a l’expedient, amb el vist i plau de la Directora 
d’Acció Territorial i Habitatge. 
 
Vist 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 el text del document denominat “Acord entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, d’ampliació de la pròrroga del conveni de col·laboració 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge”, pel qual s’amplia el termini de la 
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pròrroga que havia de finalitzar el 30 de juny passat, per tal que 
aquella tingui efectes, retroactivament, des d’aquella data i fins el 31 
de desembre de 2013. 
 
Segon.- Autoritzar que els pagaments de les aportacions econòmiques 
de la Generalitat de Catalunya previstes en aquesta addenda es 
tramitin a favor de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. Procornellà a la qual l’Ajuntament de 
Cornellà va encomanar la gestió de l’esmentada Oficina mitjançant 
acord plenari de data 31 de gener de 2008. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio 
Balmón Arévalo, per a la signatura de l’esmentada addenda. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya, a la Intervenció Municipal, i a l’empresa Municipal 
Procornellà, pel 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  
 
Això és l’Oficina d’Habitatge que tenim conjuntament amb la Generalitat 
des de fa una pila d’anys, i que cada any es va prorrogant i aquesta no 
sé si és la desena o la onzena vegada que la prorroguem, perquè s’ha 
de signar la nova pròrroga. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Nelia Martínez Gallardo, 
Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat 
Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
 



 50

 
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. 
 
 
 
 
11. Modificar la forma de pagament fixada a l’encàrrec de gestió 
a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A. (Procornellà), per a l’execució d’obres d’urbanització 
de la Plaça Fontsanta, entre els carrers Penedès, Priorat, Terra 
Alta i Ctra. de Sant Joan Despí. 

Modificar forma pagament 
Encàrrec de gestió Procor- 
nellà obres Plaça Fontsanta. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana e Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornella) per a l’execució 
d’obres d’urbanització de la Plaça Fontsanta, entre els carrers 
Penedès, Priorat, Terra Alta i Ctra. de Sant Joan Despí d’aquesta 
ciutat, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 
d’abril de 2013. 
 
Vist que per tal d’evitar que Procornellà hagi de finançar obres 
municipals, la qual cosa podria ocasionar-li problemes de liquiditat 
innecessaris, interessa modificar la forma de pagament de l’encàrrec 
efectuat a fi d’anticipar a la societat els imports necessaris perquè 
aquella pugui executar les obres encarregades 
 
Vist l’informe-memòria emès per l’assessora jurídica i per la directora 
d’Acció Territorial i Habitatge, de data 17 de setembre de 2013, 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 
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. 
 
El president de la Comissió Informativa de Política Territorial i 
Seguretat proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  
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ACORDS 

 
Primer.- Modificar l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornella) 
per a l’execució d’obres d’urbanització de la Plaça Fontsanta, entre els 
carrers Penedès, Priorat, Terra Alta i Ctra. de Sant Joan Despí 
d’aquesta ciutat, que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 25 d’abril de 2013, en el sentit de modificar la forma de pagament 
allà prevista per fixar-la de la següent manera: 
 
 Forma de pagament: 
 

L’Ajuntament realitzarà el pagament a Procornellà de la totalitat del 
cost de gestió a l’inici de les obres, com a bestreta de caràcter no 
pressupostari. 
 
Aquest import haurà de justificar-se dins del mes següent a la 
finalització dels treballs mitjançant aportació de l’oportuna factura i 
certificació corresponent, visada pels seus tècnics, que Procornellà 
haurà de lliurar a l’Ajuntament i que haurà d’estar conformada pel 
tècnic municipal que controli l’obra. Juntament amb la certificació 
d’obres, Procornella haurà d’aportar els contractes formalitzats amb 
les empreses col·laboradores per a l’execució de l’obra, si s’escau. 

 
Pel que fa a la resta de condicions, es mantenen íntegrament les 
consignades en l’acord de 25 d’abril de 2013. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà) 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’explicació d’això és molt senzilla. Quan vam fer l’encomana de gestió, 
estava pensada com la feia abans Procornellà que contractava una 
empresa. Quan contractes una empresa evidentment li pagues a 
l’empresa, es fa la certificació, i hi ha temps de passar-la a l’Ajuntament 
perquè l’Ajuntament pugui a la vegada pagar-te a tu i tu paguis a 
l’empresa. 
 



 52

Aquí han acordat aquestes obres fer-les com les últimes que s’han fet 
des d’Espai Públic, amb gent aturada de la ciutat. I per tant l’empresa 
tindria que avançar els sous de la gent aturada que contractarem més 
tot el tema dels materials.  
 
I per tant el que apliquem a la forma de pagament és el mateix criteri 
que s’ha posat en funcionament per les encomanes de gestió que s’han 
fet a Espai Públic. L’Ajuntament fa l’encomana, avança els diners del 
projecte aprovat per l’Ajuntament, i una vegada acabada l’obra, es 
liquida l’obra, es presenten tots els papers i es justifiquen tots els diners 
que s’han gastat. 
 
Per tant fem aquesta modificació per fer-la igual a les últimes que ha fet 
l’empresa amb personal aturat de la ciutat. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
CIUTADANIA 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde Accidental per proposar 
als assistents fer el debat conjunt dels punts 12 i 13 de l’Ordre del 
Dia. 
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12. Aprovar inicialment el Reglament regulador de les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanes. 

Aprovar inicialment el 
Reglament preinscripció 
i matrícula Escola Música 
Roser Cabanes. 

 
DICTAMEN 
 
“Atès el que disposa l’article 66 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, els municipis, per a la gestió dels seus interessos i 
en el àmbit de les seves competències, pot promoure tota classes 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a 
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïns.  
 
Atès que el municipi té competències pròpies en la programació de 
l’ensenyament i la cooperar amb l’Administració educativa en la 
creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics; la 
intervenir en els òrgans de gestió dels centres docents i la participar 
en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, així com 
exercir activitats complementàries de les pròpies administracions 
públiques per a la gestió dels seus interessos. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta norma es la regulació del procés de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat, la qual ofereix educació 
musical de conformitat amb la normativa vigent aplicable. 
 
Vist els informes favorables emesos pel Director del Departament 
d'Educació i la Cap Administrativa de Polítiques de Ciutadania a 
l’aprovació del Reglament regulador de l’Escola Municipal de Música 
Roser Cabanas. 
 
Atès que el Ple municipal es competent per l’aprovació del present 
acord, segons disposa l’article 52.2.d) 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. 
 
Atès que, en data 29 d’abril de 2009, es va aprovat definitivament 
l’actual i vigent Reglament de l’Escola Municipal de Música. 
 
Per tot això, la Presidenta-delegada de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents, 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles Municipal de 
Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient d’aprovació del Reglament regulador de 
les normes de règim intern de preinscripció i matrícula de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat a 
informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció 
del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni 
suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de 
nou acord. 
 
Tercer.- Aprovat definitivament el Reglament regulador de les normes 
de regim intern de preinscripció i matrícula de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat i publicar 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, es publicarà tant al Taulell d'Anuncis de la Corporació, 
com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí 
d'Informació Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagi publicat 
l’edicte anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta aprovació del Reglament regulador de 
les normes de regim intern de preinscripció i matrícula de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat 
s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en l’Intranet municipal 
i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta 
pels diferents Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Els dos Reglaments que avui portem a aprovació inicial d’aquest Ple, 
suposen una millora en la transparència que dóna l’ús del llenguatge, la 
millora en el llenguatge, i l’estructura dels mateixos articles. Penso que 
un llenguatge administratiu més entenedor també facilita la informació i 
la claredat de les normatives.  
 
Així ho vaig explicar a la Comissió Informativa, com també vaig explicar 
als Grups presents a la mateixa que aquesta aprovació afecta al curs 
2013-2014, perquè els punts que s’han recollit i millorat tenen a veure 
amb el curs vinent. 
 
Així doncs el gruix del contingut de l’articulat del Reglament es dedica a 
la regulació dels processos de preinscripció i matriculació en aquells 
aspectes que són substancials, requisits de l’admissió, criteris de 
prioritat, modalitat del sorteig, adjudicació de places, etc...  
 
Es tracta doncs d’una normativa que pel seu rang reglamentari ha de 
ser aprovada per aquest Ple i que té vocació de permanència. Per contra, 
el que ha aprovat -i això és un tema que també va sortir a la 
Informativa- cada any la Junta de Govern són aquells aspectes que si 
poden variar cada any, com és el calendari, la puntuació, el varem, les 
vacants i que també estan influenciats pel Decret de la Generalitat 
durant el període de preinscripció i matrícula corresponent al curs. 
 
Recordar que l’actual Reglament d’Escoles Bressol va ser aprovat 
provisionalment al novembre del 2010, i també definitivament al gener 
del 2011. I la necessitat de modificar-ho es va considerar per dos motius 
com deia, un per fer més entenedors a les famílies alguns aspectes del 
llenguatge administratiu empleat, i dos, per la necessitat d’adaptar-nos 
a la normativa de la Generalitat de rang superior que va produir canvis 
al març passat. 
 
Com Ajuntament, també sabeu que tenim competències delegades per 
marcar calendaris de preinscripció de matrícules en escoles bressol, així 
com de marcar barems, sempre i quan respectem els marges –com 
sabeu també- que ens indica el Decret de la Generalitat de Catalunya 
de cada curs. 
 
Com que aquesta modificació legal –com comentava- es va produir al 
març, no vam ser a temps de fer aquest canvi en el Reglament i tot just 
ens vam posar a treballar i avui portarem aquesta aprovació inicial per 
tal de que, quan arribi el mes de febrer-març, tinguem l’aprovació 
definitiva per al curs següent. 
 
Així doncs respecte a les escoles bressol són petits aspectes que ja 
havíem anat modificant. 
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En quant al Reglament de l’Escola Municipal de Música, sí que té alguna 
modificació més, s’ha clarificat molt més el llenguatge, perquè també era 
del 2009, i aquest pensem que és més entenedor, més simplificat. I que 
tot i que respecte del procediment s’han derivat a l’aprovació de Junta 
aspectes molt concrets que avui no venen recollits en el Reglament 
perquè volem que tingui més durada. En definitiva era això el que vam 
comentar ahir, i el que avui expliquem en aquest Ple. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres manifestar en aquest cas la nostra abstenció inicial amb la 
possibilitat, lògicament, de transformar-lo en un vot favorable en 
l’aprovació definitiva. Bàsicament l’abstenció és perquè ens reservem la 
possibilitat de fer alguna al·legació o comentari al Reglament, als dos 
Reglaments, amb dos òptiques. Una, intentar que les Escoles Bressol i 
l’Escola de Música tinguin major utilitat social, és a dir, intentar que el 
màxim de nens i nenes la puguin fer servir. Després parlarem dels 
recursos, però intentar que els nostres Reglaments permetin que el 
màxim de nens i nenes de la ciutat hi puguin participar. En les escoles 
bressol, en bona mesura ja és així però no del tot. I en les escoles de 
música, a l’Escola de Música és evident que hi ha molts nens i nenes 
que ni es plantegen anar a l’Escola de Música per elements socials de la 
nostra ciutat, i per tant creiem que és important que ho puguem intentar 
canviar. 
 
I el següent element és que la situació de crisis segurament obliga a 
canvis en el sistema de quotes, en els horaris, per tant ens reservem la 
possibilitat de fer al·legacions en aquest sentit. 
 
I acabariem amb una reflexió compartida amb tots i totes, i és que en 
aquests dies sembla que la Consellera d’Educació continua insistint en 
què les escoles bressol -com diu el ministre Wert- no són educació i que 
per tant és un servei que bàsicament és de “guardar niños y niñas”, i 
que segurament no s’ha de pagar amb diners públics. I per tant, amb 
aquesta conclusió, al nostre entendre, els dos punts anteriors ens 
portaran a fer al·legacions o fer suggeriments, però també sent 
conscients de l’escenari de destrucció d’un servei públic, per nosaltres 
bàsic, com són les escoles bressol que està en l’agenda del Partit 
Popular i de Convergència i Unió, tant a nivell de Catalunya com a nivell 
de l’Estat que sigui un negoci privat i no que sigui un servei públic.  
 
En la mesura de les possibilitats, segurament acabarà sent un vot a 
favor, per intentar garantir que les escoles bressol de Cornellà segueixin 
sent un servei públic i no caiguin en mans del negoci privat. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Només manifestar que com és una aprovació inicial, nosaltres ens 
abstindrem en els dos punts. 
 
Si volia fer arribar una queixa que ens han tramès, però ja sé que es va 
comentar en la Comissió Informativa, perquè es va fer la pregunta. És 
referent als quinze dies d’adaptació en les escoles bressol. Ens han 
arribat queixes dels pares perquè resulta molt difícil per a ells, els pares 
i mares, el que estiguin els nens només durant una hora. Sé que la 
resposta en la Comissió va ser que és opcional, però ens han continuat 
arribant aquestes queixes, així que no sé si és un malentès i ens ho pots 
aclarir ara. 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Com queda clar aquesta pregunta no afecta als Reglaments ni als punts 
que avui estem aprovant inicialment, sí que és veritat que aquesta 
pregunta es va fer i jo vaig respondre que era opcional.  
 
Evidentment, la recomanació que es fa per l’adaptació de nens de 0-3 
anys és donar un període d’adaptació. L’adaptació no està pensada 
perquè es beneficiï el professorat ni les professionals de les escoles 
bressol, sinó per la millora de l’infant. S’està pensant en l’infant i no ho 
pensen només les educadores sinó també qualsevol psicòleg-psicòloga, 
que també tenim i que fem seguiment perquè el xoc que pot patir un 
infant crec que és molt greu. O sigui, és una recomanació a les famílies, 
és una normativa basada en informes psicològics. És obvi que si una 
família el vol deixar el primer dia se li digui que pot perjudicar al seu fill 
o filla. Per això es fa, i no perquè les educadores treballin menys temps. 
Simplement això. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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. 
 
 
 
 
13. Aprovar inicialment el Reglament regulador de les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles Bressol 
Municipals de la ciutat. 

Aprovar inicialment el 
Reglament preinscripció i 
matrícula Escoles bressol 

DICTAMEN 
 
“Atès el que disposa l’article 66 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, els Ajuntament, per a la gestió dels seus 
interessos i en el àmbit de les seves competències, poden promoure 
tota classes d’activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 
veïnal. 
 
Atès que el municipi té competències pròpies en la participació, 
programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració 
educativa en la creació, construcció i sosteniment dels centres docents 
públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la 
vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria. 
 
Atès que l’article 20 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, regula el 
primer cicle de l’educació infantil i les competències que el mateix 
atribueix al Departament d’Educació i Universitats i als seus òrgans es 
poden delegar als ajuntaments que les vulguin assumir. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en data 29 de març de 2007, va 
aprovar la sol·licitud de delegació de competències en matèria de 
primer cicle d’educació infantil i relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants als centres d’ ensenyaments 
sufragats amb fons públics, per part de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, en base al títol XII del Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. Aquestes competències es van assumir 
mitjançant conveni signat amb el Departament d’Educació de data 19 
d’abril de 2007. 
 
Atès que la Disposició Addicional quarta del Decret 75/2007, de 27 de 
març, estableix que els ajuntaments que han assumit la competència 
en matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle d’educació infantil 
dels centres públic és regiran pels criteris establerts en el Decret i per 
la resta que estableixin en l’exercici de les seves pròpies competències 
i podran elaborar el propi barem per a cadascun d’aquests. 
 
Atès que la Llei 12/2009, de 10 de Juliol, d’educació regular el sistema 
educatiu de Catalunya i estableix, entre altres, els criteris generals de 
prioritat en el accés i la gestió municipal en l’admissió d’alumnes en 
els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil. 
 
Vist els informes favorables emesos pel Director del Departament 
d'Educació i la Cap Administrativa de Polítiques de Ciutadania en 
referència a la proposta del reglament regulador del procediment de 
preinscripció i matrícula dels alumnes de les Escoles Bressol 
Municipals d’aquest ciutat. 
 
Atès que el PLE es competent per l’aprovació del present acord, segon 
estableix l’article 52.2.d) 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, la Presidenta-delegada de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles Bressol 
Municipals de la ciutat de Cornellà de Llobregat, les quals ofereixen 
atenció educativa als infants de 0 a 3 anys, de conformitat amb la 
normativa aplicable. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient d’aprovació del Reglament regulador de 
les normes de règim intern de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
les Escoles Bressol Municipals de la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
les quals ofereixen atenció educativa als infants de 0 a 3 anys, a 
informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció 
del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, 
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transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni 
suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de 
nou acord. 
 
Tercer.- Aprovat definitivament el Reglament regulador de les normes 
de regim intern de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles 
Bressol Municipals de la ciutat de Cornellà de Llobregat, les quals 
ofereixen atenció educativa als 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, es publicarà tant al Taulell d'Anuncis de la Corporació, 
com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí 
d'Informació Municipal, s’inserirà el corresponent Edicte anunciant la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en el que s'hagi publicat 
l’edicte anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta aprovació del Reglament regulador de 
les normes de regim intern de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
les Escoles Bressol Municipals de la ciutat de Cornellà de Llobregat, 
les quals ofereixen atenció educativa als infants de 0 a 3 anys, 
s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en l’Intranet municipal 
i en la pàgina Web de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta 
pels diferents Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Martínez Flor, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, 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. 
 
 
 

 
II 

 
PART DE CONTROL 

 
 
1.- Precs i preguntes. 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
Hi ha dos preguntes del Partit Popular i em sembla que estan les dues 
contestades. Una la va fer al Ple passat i un altra per aquest Ple, i hi ha 
dos preguntes de Convergència i Unió que han entrat a la una ens ha 
arribat a nosaltres les dues preguntes que ha fet, per tant abans del Ple 
següent ja li seran contestades. 
 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup 
Municipal de CiU, s’ha presentat les presents preguntes: 
 
La primera pregunta diu el següent: 
 
“L’Ajuntament de Cornellà ha promogut plans d’ocupació local en els 
últims anys. Donat que el Grup Municipal de Convergència i Unió no 
ha tingut accés al procés d’elecció d’aquest personal. 
 

PREGUNTA 
 
Única.- Que es doni accés a la documentació generada de les persones 
que han optat per al Pla d’Ocupació Local, les característiques dels 
sol·licitants i informes de la Corporació municipal relatius a l’avaluació 
dels candidats dels Plans d’Ocupació amb durant l’any 2012 i 2013.” 
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La segona pregunta diu el següent: 
 
“La revista municipal Cornellà Informa, com a publicació de 
l’Ajuntament de Cornellà, ha mantingut durant molt anys un esquema 
lingüístic de meitat en castellà i meitat en català. Donat que en els 
últims mesos s’ha notat un retrocés del català, molt especialment en 
les notícies més destacades, voldríem preguntar el següent: 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- Quin és el criteri de repartiment lingüístic de la revista 
Cornellà Informa? 
 
Segona.- Existeix algun criteri de repartiment de català o castellà 
segons el barri en que fa referència la notícia? 
 
Tercera.- Existeix algun criteri de repartiment de català o castellà 
segons la temàtica de la notícia tractada?.” 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
És un Prec que ja li vaig fer telefònicament al Tinent d’Alcalde 
d’Economia, que ja el coneix, però el volem fer per a què hi consti en 
Acta. 
 
Ens ha arribat de la Plataforma Afectats per les Hipoteques de Cornellà 
que comencen a haver casos de suposades dacions en pagament de 
persones que perden el seu habitatge i que els bancs hipotèticament els 
hi fan una dació en pagament, que no són transformades en dació en 
pagament sinó en compra-venda i que per tant no es beneficien de 
l’acord d’aquest Ple Municipal de no haver de pagar la plusvàlua sinó 
que l’han de pagar perquè la compra-venda que els hi fan, tot i que sigui 
a zero euros, al final els hi acaba afectant. 
 
Ho sap el Tinent d’Alcalde, el Prec és que, entenent la dificultat legal 
que hi ha, que es faci una reunió amb la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca perquè els hi puguin fer arribar els casos que es coneguin de 
Cornellà i, tot i les dificultats jurídiques, que siguem conscients que no 
vam resoldre suficientment l’any passat aquest tema, i que ens trobem 
que malauradament les entitats bancàries, els bancs busquen sortides 
per intentar col·locar-li la plusvàlua a famílies suficientment ja 
castigades amb la crisis i fer-les pagar coses que haurien de pagar les 
entitats. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
A veure, aquest tema no és una pregunta és un Prec, però que sàpigues 
que ens hem reunit amb la Federació d’Associacions de Veïns, que és la 
gent que porta el tema amb un conveni amb l’Ajuntament tot el tema de 
les hipoteques. 
 
El que tindríem que regular és irregulable perquè seria il·legal, perquè és 
una compra-venda a tots els efectes. Per tant, el que els hem recomanat 
i els hem donat un redactat que han d’insistir a les entitats bancàries 
que posin, perquè l’entitat bancària sí que pot acceptar pagar ella la 
plusvàlua, i per tant nosaltres els hem donat un redactat perquè el 
distribueixin entre tota la gent que té aquest problema, perquè no es 
deixin enganyar una altra vegada en aquest tema. I els hem fet arribar 
aquest redactat per part del Tinent d’Alcalde d’Hisenda. 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios regidor del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Donat que al Ple del passat mes de juliol aquest Grup Municipal va 
formular una Pregunta sobre el Consorci del Comerç, que va se 
contestada per escrit, però amb informació poc detallada, interessa 
saber: 
 
- Desglossament dels pressupostos anuals dels exercicis 2010, 2011 i 

2012 en les diferents partides de despeses i ingressos.” 
 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Si tenim un Prec. És en base a què quan per aquest Ple, nosaltres vam 
presentar dos Mocions que no van passar pel filtre de la Junta de 
Portaveus perquè es va entendre que els assumptes que es plantejaven 
no eren competència municipal. Nosaltres entenem que sí. Vam fer un 
Prec en el mateix sentit fa ja uns mesos i ara el que tornem a pregar és 
el mateix, que es demani un informe a la Secretària en base a l’article 
166.a del ROM que determini si les Mocions que es presentin són 
d’àmbit municipal o no ho són. Nosaltres no entenem el per què no es va 
atendre aquest Prec, perquè veritablement és una cosa molt senzilla i 
sembla que sigui una aptitud més, jo diria fins i tot “caciquil”, de dir 
“això passa i això no passa”, i presentem aquest Prec. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental 
 
Molt bé, però aquí no som el Congrés de Diputats i per tant no som 
“caciquils”. Aquí l’únic que fem és aplicar el ROM que, per cert, vam 
aprovar tots, Partit Popular, Convergència, Iniciativa i nosaltres al seu 
dia. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vuit hores i cinc minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde Accidental, 
juntament amb mi, el Secretari Accidental, que ho certifico. 
 


