
 
 

 
 

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

 

 1 

 
ACTA PLE NÚM. 11/13 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 
D’OCTUBRE 2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
30 d’octubre de dos mil tretze, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, els membres integrants de l’Ajuntament 
Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera 
convocatòria, sota la Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, 
la Secretària General. 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde 
 
Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde 
 
Sra. Emilia Briones Matamales 
Sr. Sergio Fernández Mesa 
Sra. Rocio García Pérez 
Sr. Manuel Ceballos Morillo 
Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es 
 
Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa 
Sra. Mònica Badia i Cortada 
Sra. Anna Caminals Lecha 
Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
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Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
Sr. Arnau Funes Romero 
Sr. Jordi García Guitart 
Sr. Luis García Ruiz 
Sr. Sergio Gómez Márquez 
Sra. Nelia Martínez Gallardo 
Sra. Aurora Mendo Sánchez 
Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
Sr. Maximiliano Palacios Palacios 
Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
Sra. Joana Piñero Romera 
Sr. Jordi Rosell i Segura 
 
 
Secretària General 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor 
 
Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els 
següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1.- Aprovació de l’acta núm. 10/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 de setembre d’enguany. 
 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ        UNANIMITAT 
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2.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text 
literal dels quals és el següent: 
 
 
2.1. Decret núm. 6102/13 de data 20 de setembre. 
 
“Vista la necessitat de cobrir un lloc de professor de música a temps 
parcial a l’Escola Municipal de Música, en l’especialitat d’oboè, com a 
conseqüència de l’excedència per incompatibilitat del senyor José 
Vicente León Agustín, als efectes de garantir el normal funcionament 
del centre, 
 
Atès que no es disposa de cap llista d’ordre de preferència permanent 
per poder cobrir de forma temporal les absències o vacants de 
professors/es de música, dins de la plantilla de personal laboral 
d’aquest Ajuntament, 
 
Atès que la senyora Marta Vara Tarín té els coneixements i les 
aptituds necessàries per la realització de les esmentades tasques, i que 
ha mostrat disponibilitat per acceptar l’oferta de treball, 
 
Atès l’acord aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 11 
de gener de 2013, pel qual es determinen els llocs de treball que 
afecten a la prestació de serveis públics essencials, i en aplicació dels 
criteris establerts a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, que 
exigeixen que es tracti de casos excepcionals, per a cobrir necessitats 
urgents i inajornables restringides als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o afectin al funcionament 
dels serveis públics essencials, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada 
contractació en el Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les 
partides pressupostàries 0780326J01310000 i 0780326J01600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals així com els articles 12 i 15.1 c) de 
l’Estatut dels Treballadors i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès el que disposa l’article 57.3 de la Llei 30/92 en relació a la 
retroactivitat dels actes favorables als interessats, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut 
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest 
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Ajuntament, mitjançant Decret núm. 4523/11 de data 14 de juny de 
2011, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 23 de juny de 2011, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament 
un/a Professor/a de Música per a l’Escola Municipal de Música. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral de interinitat a temps 
parcial,  de la senyora Marta Vara Tarín, com a professora de música 
en l’especialitat d’oboè, per cobrir l’excedència per incompatibilitat del 
senyor José Vicente León Agustín, amb efectes 16 de setembre de 
2013 i fins la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del present 
curs escolar 2013/2014, o s’hagi de resoldre per qualsevol dels 
supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de 
Professora de Música establint-li les retribucions de treball del 
personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord 
al criteri establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de 
gener de 2007 que regula el prorrateig de la paga d’octubre amb 
efectes del dia d’inici del contracte / nomenament i fins a la 
finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la interessada, al seu Cap, 
al Departament de Personal i al Comitè d’Empresa. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 16 de 
setembre de 2013 en aplicació de l’article 57.3 de la Llei 30/92. 
 
Setè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple 
Municipal en la primera sessió que celebri i publicar la designació en 
el Diari Oficial de la Generalitat i Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
 
 
2.2 Decret núm. 6813/13 de data 17 d’octubre. 
 
“Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de 
ciutat, el Ple Municipal, a instància de l’equip de govern, va aprovar la 
creació del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de 
participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions 
d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de 
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les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en 
el qual els representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i 
es corresponsabilitzen dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que conforme al que disposa l’article 106 del Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), que regula la composició d’aquest Consell, l’Alcalde 
podrà nomenar fins a un màxim de 2 Vicepresidents/tes d’entre els 
membres del Consell de Ciutat, que assumiran les funcions previstes 
en l’esmentat precepte. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar, amb caràcter indistint, com a Vicepresidents del 
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat, a les persones següents: 
 
 Representant del Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-PM. 

Sra. Emilia Briones Matamales. 
 
 Representant de persones d’especial rellevància ciutadana 

Sr. Josep Nadal Tusset. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a les persones 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 el decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona. 

Ratificar decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
3.1. Decret núm. 6426/13 de data 1 d’octubre. 
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“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, 4825/12 de 23 de juliol i 5873/13 de 04 de 
setembre. 
 
Atès que mitjançant escrit del Secretari del Consell Assessor de la 
Gent Gran, del passat dia 16 de setembre d’enguany, i atenent a la 
petició de la Presidenta de l’Associació de Gent Gran de Riera de 
Cornellà de Llobregat, sol·licitant modificació de la composició del Ple 
de l’esmentat Consell i renunciant a nomenar substitut. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  
 

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 de Riera, 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 Vocal Titular, a la Sra. Mª Teresa Pastor 
Pujadó. 

 
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 el decret. 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I 
INTERIOR 
 
 
4. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2013 
de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, per suplement 
de crèdit amb càrrec a Romanent de Tresoreria. 

Aprovar modificació de 
crèdits de la Ràdio núm. 
2/2013 

DICTAMEN 
 
“Vist que el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, en sessió celebrada el vuit d’octubre d’enguany, acorda 
proposar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament la incorporació al 
pressupost de part del Romanent de Tresoreria existent a 31 de 
desembre de 2012, per un import de 8.652,98 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 
d’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’exercici 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 
 
Únic.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 2/2013, de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, per suplement de 
crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria que es proposa, segons el 
següent detall i resum per capítols: 
 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.491A0.226 DESPESES DIVERSES 9.500,00 8.652,98 0,00 18.152,98 
 
 TOTAL  8.652,98 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.870 ROMANENT TRESORERIA DESP. GRALS. 0,00 8.652,98 0,00 8.652,98 
 
 TOTAL  8.652,98 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Capítol/ Despeses Altes Baixes 
 
 II.- Despeses bens corrents 8.652,98 0,00 
 
 TOTAL ………………....... 8.652,98 0,00 
 
 
 
Capítol/ Ingressos Altes Baixes 
 
 VIII.- Actius financers 8.652,98 0,00 
 
 TOTAL 8.652,98 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És una modificació de crèdit, en aquest cas de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió. És per suplement de crèdit amb càrrec a Romanent per la 
quantitat de 8.652 euros i és per fer front a factures de la Societat 
General d’Autors d’Espanya, que al final han arribat i les hem de pagar, 
i això no estava previst al pressupost. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Jo volia preguntar al Tinent d’Alcalde, perquè he vist que les factures 
eren corresponents a 2008, 2009 i 2010. Llavors volia preguntar, 
primer, si és la primera vegada que la SGAE passa factures, cobra per 
aquests conceptes. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És la primera vegada que jo tinc constància que passen factures i, com 
ja li vaig explicar a la Comissió Informativa, això ha anat amb un acord 
amb ells perquè òbviament la quantitat que demanaven era molt més 
que aquest vuit mil euros, i tots sabem com funciona la Societat General 
d’Autors, que van a tots els llocs a on estan posant cançons, música, el 
que sigui, i demanen una quantitat que desprès és negociable sigui un 
Ajuntament, un gimnàs o sigui el que sigui.  
 
Jo li puc dir això, és la primera vegada que tinc constància des de que 
estic en aquest Ajuntament que es paga a la Societat General d’Autors. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Només dir que -com molt bé deia el Tinent d’Alcalde- tot el mon sabem 
que quan hi ha música, s’ha de pagar. Llavors no entenem com no 
estava previst això al pressupost, encara que sigui la primera vegada. 
Vull dir, es podia preveure. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ho explico jo. No és la primera vegada que lluitem contra la SGAE, que 
no és lo mateix. No sols l’Ajuntament de Cornellà sinó tots els 
Ajuntaments que tenim emissores municipals, perquè no estem 
disposats a pagar el que demanen. Aquesta és una lluita que ve de fa 
vint anys, no és d’ara. 
 
I al final s’ha arribat a un acord. Vull dir, al seu moment hi havien les 
emissores municipals de Catalunya que articulaven a totes les 
emissores dels municipis, ara això funciona d’una altra forma i és 
evident que nosaltres ens hi negàvem, però no nosaltres l’Ajuntament 
de Cornellà, tots els Ajuntaments. En el moment que arribes a un acord i 
tanques aquest acord i tens que fer-li front, doncs aquesta despesa la 
tens que pagar. I volien cobrar de moltes més coses i nosaltres 
evidentment no estàvem d’acord. Per tant, si esteu d’acord perfecte, 
però nosaltres defensàrem els interessos municipals. 
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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 Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
 
5. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 26/2013 
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. 26/2013 

DICTAMEN 
 
“Vistes les propostes de modificació de crèdits per suplement de 
crèdits amb càrrec a Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de 
despeses del Departament de Polítiques d’Espai Públic, per la 
necessitat de l’adaptació de diverses despeses al programa de Gestió 
Patrimonial, i per fer front als pagaments previstos fins a final d’any de 
la partida de Reparació de Calefacció i Aire Condicionat, per import de 
97.180,70 euros. 
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Vists els escrits del Departament de Medi Ambient, sol·licitant 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement amb càrrec 
a baixes per anul·lació de despeses, per donar compliment als 
compromisos adquirits per l’Ajuntament amb la signatura del conveni 
amb l’Escola Dolors Almeda per al desenvolupament del projecte 
d’estalvi energètic Euronet 50/50, i per fer front al manteniment del 
sistema de reg dels horts urbans municipals, per import de 4.759 
euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Polítiques d’Ocupació, motivada per l’augment de les despeses de 
material didàctic del programa de Joves per l’Ocupació, per un import 
de 1.363 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdit del Departament d’Activitats i 
Ordenances Cíviques, per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per fer front a les despeses de material del 
Departament, per un import de 500 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits per crèdit extraordinari 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses dels Departaments 
d’Educació i Contractació, motivada per l’adquisició de mobiliari per 
les Escoles Bressol, Escola de Música i Escola d’Educació Especial 
Virolai, i material inventariable per l’Escola de Música, per un import 
total de 3.733 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Patrimoni Cultural, sol·licitant 
modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, pel lloguer d’equips de so i/o llum per 
activitats al Castell, per un import de 1.573 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament de 
Polítiques d’Igualtat, per atendre les despeses derivades d’activitats al 
Centre d’Informació per la Dona, per un import de 5.500 euros. 
 
Vista la liquidació definitiva de la Participació en els Tributs de l’Estat 
corresponent a l’exercici 2011, i vist que l’aportació de l’Ajuntament de 
Cornellà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ascendeix a 17.697,33 
euros i que aquesta no estava prevista al pressupost, cal suplementar 
la partida amb càrrec al Romanent de Tresoreria. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, 
per atendre les despeses derivades de la regularització de l’inventari de 
Bens i Drets i la inscripció al Registre de la Propietat de diverses 
finques, així com pel pagament de les quotes de diferents comunitats 
de propietaris, per un import total de 38.635,51 euros. 
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Vist l’escrit del Departament de Cooperació i Solidaritat, sol·licitant 
modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per fer front a despeses derivades del 
desenvolupament del Pla de Sensibilització de Cooperació de Cornellà, 
per import de 3.800 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses dels Departaments 
d’Esports i Premsa i Comunicació, motivada per la impressió de díptics 
amb informació de la Piscina Can Millars, per import de 544,50 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per suplement de crèdit 
amb càrrec a Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de 
despeses del Departament de Cultura, pel lloguer de material per la 
Fira de Nadal, i per la redistribució dels romanents de diverses 
partides del pressupost del Departament, per import de 26.041,35 
euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb 
càrrec a Romanent de Tresoreria del Departament d’Acció Territorial, 
amb motiu de la reparació de la coberta del Pavelló del Parc Esportiu 
Llobregat, per import de 90.000 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir suplements i crèdits extraordinaris per 
tal de reconèixer crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu 
moment, per als quals no existeix dotació adequada o suficient al 
vigent Pressupost, de les Àrees de Polítiques de Benestar Social; 
Polítiques de Ciutadania; Economia i Interior; Acció Comunitària, 
Joventut i Solidaritat, i Esports, per un import total de 3.616,09 
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 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 
26/2013 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 CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.340A0.2260200 PUBLICITAT/ESPORTS 5.000,00 544,50 0,00 5.544,50 
0112.155C0.6090001 JOCS INFANTILS 10.000,00 0,00 7.180,70 2.819,30 
0112.155C0.6250000 MOBILIARI URBÀ 19.409,89 1.322,70 0,00 20.732,59 
0113.151B0.6190000 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES 

(INC.12) 1.308.446,66 3.858,00 0,00 1.312.304,66 
0113.321B1.6320002 ESCOLES PUBLIQUES 23.307,20 2.000,00 0,00 25.307,20 
0114.172A0.2260601 CONFERENCIES, COL.LOQUIS I 

SEMINARIS 8,00 0,00 8,00 0,00 
0114.172A0.4800001 FOMENT ENERGIES ALTERNATIVES 2.741,00 0,00 2.741,00 0,00 
0114.172A0.4800002 PROJECTE ESTALVI ENERGETIC ESC. 

DOLORS ALMEDA 0,00 2.749,00 0,00 2.749,00 
0114.323K0.2269902 EDUCACIO AMBIENTAL/PLA DE 

L'ENTORN 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 
0114.419A0.2130000 REP. MAQUINARIA, INST. I 

ESTRIS/HORTS URBANS 800,00 2.010,00 0,00 2.810,00 
0333.241Z0.2200002 MATERIAL OFICINA NO INV./JOVES 

PER A L'OCUPACIO 2.760,00 0,00 1.363,00 1.397,00 
0333.241Z0.2219900 MATERIAL DIDACTIC/JOVES PER A 

L'OCUPACIO 34.917,00 1.363,00 0,00 36.280,00 
0553.172A0.2270602 MESURAMENTS SONOMETRICS 1.500,00 0,00 500,00 1.000,00 
0553.920H0.2200001 MAT.OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS 1.000,00 300,00 0,00 1.300,00 
0553.920H0.2269902 DESPESES DIVERSES/ACTIVITATS 624,00 200,00 0,00 824,00 
0661.330A1.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/CULTURA 312,00 0,00 162,00 150,00 
0661.330A1.2260101 ATENCIONS 

PROTOCOL.LARIES/CULTURA 6.000,00 0,00 910,20 5.089,80 
0661.330A1.2260200 PROPAGANDA I DISTRIBUCIO 

CULTURA 6.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 
0661.334B0.2260900 NITS D'ESTIU 40.634,00 0,00 376,48 40.257,52 
0661.334B0.2260901 MUSICA (A) 29.827,90 3.000,00 0,00 32.827,90 
0661.335C0.2020000 LLOGUER SALES DE TEATRE 19.641,00 1.283,26 0,00 20.924,26 
0661.335C0.2260900 TEATRE (A) 42.926,86 7.000,00 0,00 49.926,86 
0661.335C0.2269901 ACTIVITATS/TALLER DE TEATRE 3.000,00 0,00 994,00 2.006,00 
0661.338D0.2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA 42.000,00 1.553,09 0,00 43.553,09 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0661.338D0.2260900 CORPUS (A) 225.218,00 0,00 130,46 225.087,54 
0661.338D0.2260901 REIS 113.436,00 0,00 788,74 112.647,26 
0661.338D0.2260903 CARNESTOLTES 20.800,00 0,00 2.266,26 18.533,74 
0661.338D0.2260907 ACTIVITATS CULTURA 28.133,00 7.000,00 0,00 35.133,00 
0661.338D0.4800003 SUBVENCIO CRE-ACCIÓ 22.580,00 0,00 3.863,20 18.716,80 
0661.338D0.4800004 SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS 137.030,00 0,00 8.845,01 128.184,99 
0662.333A0.2260900 ACTIVITATS MUSEU (A) 2.165,00 0,00 611,50 1.553,50 
0662.333A0.2270600 MONITORATGE VISITES MUSEU CAN 

MERCADER 20.885,00 0,00 233,52 20.651,48 
0662.333G0.2030000 LLOGUER EQUIPS DE SO I 

LLUM/CASTELL 2.000,00 1.573,00 0,00 3.573,00 
0662.333G0.2260903 ACTIVITATS CASTELL 2.365,00 0,00 98,70 2.266,30 
0662.333G0.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL 17.571,00 0,00 605,58 16.965,42 
0662.333G0.4800000 CONVENI FUNDACIÓ CASTELLS 

CULTURALS CAT. 204,00 0,00 23,70 180,30 
0663.321C0.2211001 PRODUCTES NETEJA/ESCOLES 

BRESSOL 8.685,00 0,00 1.185,00 7.500,00 
0663.325D0.2269902 DESPESES DIVERSES/ESC.EDUC. 

ESPECIAL VIROLAI 4.777,00 0,00 1.441,00 3.336,00 
0663.326J0.2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLA 

DE MUSICA 1.500,00 0,00 41,00 1.459,00 
0663.326J0.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ESCOLA DE 

MUSICA 3.432,00 0,00 1.066,00 2.366,00 
0666.234P1.2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO 

PER LA DONA 66.750,00 5.500,00 0,00 72.250,00 
0666.234P1.4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA 32.500,00 0,00 5.500,00 27.000,00 
0778.321C0.6250000 MOBILIARI/ESCOLES BRESSOL 0,00 1.185,00 0,00 1.185,00 
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0778.325D0.6250000 MOBILIARI/ESCOLA EDUC. ESPECIAL 
VIROLAI 0,00 1.441,00 0,00 1.441,00 

0778.326J0.6250000 MOBILIARI/ESCOLA DE MUSICA 0,00 550,98 0,00 550,98 
0778.326J0.6290000 MATERIAL INVENTARIABLE/ ESCOLA 

DE MUSICA 0,00 556,02 0,00 556,02 
0882.331A0.2230000 TRANSPORTS/COOPERACIO I 

SOLIDARITAT 2.500,00 600,00 0,00 3.100,00 
0882.331A0.2269903 DESPESES DIVERSES/COOPERACIO I 

SOLIDARITAT 8.800,00 3.200,00 0,00 12.000,00 
0882.331A0.4900001 PROJECTES COOPERACIO 47.540,00 0,00 3.800,00 43.740,00 
1001.341G0.2260901 ACTIVITATS ESPORTS 16.400,00 0,00 544,50 15.855,50 
 
 TOTAL DESPESES  48.789,55 48.789,55 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.933B0.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE 

CONDICIONAT 150.000,00 90.000,00 0,00 240.000,00 
0552.342D0.6320000 REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC 

ESPORTIU LLOB. 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 
0661.338D0.2030000 LLOGUER MATERIAL CULTURA 42.000,00 6.205,00 0,00 48.205,00 
0775.942A0.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.600.849,04 17.697,33 0,00 1.618.546,37 
0781.330A1.2120000 CONSERVACIO IMMOBLES AREA 

CULTURA/PATRIMONI 6.574,00 544,14 0,00 7.118,14 
0781.933J0.2260400 DESPESES JURÍDIQUES/PATRIMONI 18.453,00 38.091,37 0,00 56.544,37 
 
 TOTAL DESPESES  242.537,84 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 19.877.892,57 242.537,84 0,00 20.120.430,41 
 
 TOTAL INGRESSOS   242.537,84 0,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDITS AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA 
(RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0332.231P2.2130002 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA 

(CR) 0,00 1.072,50 0,00 1.072,50 
0661.335C0.2020001 LLOGUER SALES TEATRE (CR) 2.073,59 732,05 0,00 2.805,64 
0661.338D0.2260910 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR) 2.628,01 992,20 0,00 3.620,21 
0663.321C0.2219902 ALTRES 

SUBMINISTRAMENTS/ESC.BRESSOL 
(CR) 0,00 101,28 0,00 101,28 

0663.325D0.2211002 MATERIAL NETEJA/EMEE VIROLAI 
(CR) 0,00 186,52 0,00 186,52 

0781.920D0.2269900 DESPESES DIVERSES/SECRETARIA 
(CR) 0,00 11,00 0,00 11,00 

0881.339A0.2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR) 0,00 263,54 0,00 263,54 
1001.340A0.2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS 

(CR) 0,00 15,30 0,00 15,30 
1001.340A0.2200202 MAT. INFORMÀTIC NO 

INVENT./ESPORTS (CR) 0,00 241,70 0,00 241,70 
 
 TOTAL DESPESES  3.616,09 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 20.120.430,41 3.616,09 0,00 20.124.046,50 
 
 TOTAL INGRESSOS  3.616,09 0,00 
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Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 173.583,45 16.835,94 
Cap. IV.- Transferències corrents 20.446,33 24.772,91 
Cap. VI.- Inversions reals 100.913,70 7.180,70 
 
 TOTAL 294.943,48 48.789,55 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap.VIII.- Actius Financers 246.153,93 0,00 
 
 TOTAL 246.153,93 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en 
l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini 
d’exposició pública no hi ha reclamació contra el mateix.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
En aquest cas és una modificació de l’Ajuntament, per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses de 48.789 euros, i desprès hi ha una modificació amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria per una quantitat total de 242.537 euros que 
correspon al següent: 
 
Hi han 90.000 euros per fer front a despeses de calefacció i aire 
condicionat de manteniment, hem tingut un any en el qual s’han 
espatllat molts aparells d’aire condicionat i de calefacció. 
 
També hi ha una modificació de crèdit de 90.000 euros per fer front a 
les reparacions que s’han de fer a la coberta del Parc Esportiu, això ja 
ve des de que es va fer en el seu moment per Ferrovial. Estem immersos 
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en un procés amb Ferrovial per veure si ens paguen aquesta quantitat 
de diners. Aguantarem, al final acabarem segurament en judici però el 
que no podem fer és deixar el Parc Esportiu amb aquestes goteres 
perquè les activitats s’han de fer, i òbviament avançarem aquest diners, 
farem aquesta contractació, repararem i desprès segurament ens 
veurem als Tribunals amb ells per veure com acabem de sufragar 
aquesta despesa. 
 
Desprès hi han 6.205 de lloguer de material de cultura, que és per una 
compra de cadires i de carpes. 
 
També hi han 17.697 euros d’aportació a l’Àrea Metropolitana. Ja 
sabeu que això, en funció dels diners que es recapten, hi ha un 9% que 
s’ha de pagar a l’Àrea, i com hem recaptat una mica més, doncs aquest 
9% ha pujat i òbviament són aquestes diferències de disset mil euros. 
 
544 euros són de conservació d’immobles de l’Àrea de 
Cultura/Patrimoni, senzillament són derrames de Comunitats de 
Propietaris. 
 
I per últim despeses jurídiques per 38.091 euros. Sabeu que vam 
aprovar l’Inventari d’aquest Ajuntament a data desembre de 2012, i 
una vegada que s’aprova, hem d’inscriure totes les propietats al 
Registre de la Propietat. I fins que no vam saber en el seu moment tots 
els béns que acabaven en aquests inventari, doncs no vam saber què 
ens costava aquesta inscripció en el Registre. Ara que ho sabem, són 
38.091 euros, i els hem de posar per pagar aquesta quantitat. 
 
I desprès hi ha una modificació de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a Romanent de Tresoreria de reconeixement de crèdits 
d’exercicis tancats, que són factures que corresponen a exercicis 
anteriors que arriben durant aquest exercici, i òbviament s’han de 
pagar, i són aproximadament quatre mil euros. Aquesta seria la 
modificació de crèdit d’aquest Ple. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
 
Seguidament per part del senyor Alcalde es proposa als assistents fer 
un debat conjunt i desprès la votació separada, de la modificació 
provisional de les Ordenances Fiscals (punt 6 de l’Ordre del Dia) i 
l’aprovació inicial del Pressupost per l’any 2014 (punt 8 de l’Ordre del 
Dia), la qual cosa suposa alterar l’Ordre del Dia, i debatre el punt 7 
desprès del 8. 
 
Per part dels assistents no es manifesta cap disconformitat al respecte. 
 
 
6. Aprovar la modificació provisional de les Ordenances Fiscals 
pel proper exercici de 2014. 

Aprovar modificació  
Ordenances Fiscals 

DICTAMEN 
 
“Vistes les modificacions proposades de l’Ordenança General de 
Gestió, Recaptació i Inspecció i de les Ordenances Fiscals, per al 
proper exercici 2014 per tal d’actualitzar-les i adequar-les tant en el 
seu contingut econòmic com normatiu, a la legislació vigent, 
 
Atès 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, en concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, referent al procediment 
a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com l’article 17 del 
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs 
per les Corporacions Locals, 
 
Per tot això, com a President de la Comissió Informativa d’Economia i 
Interior, proposo al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció i de les Ordenances Fiscals, 
que tot seguit s’indiquen i que hauran de regir a l’exercici 2014, de 
conformitat amb l’annex núm. 1 del present acord: 
 
 
Número Tribut  
 

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
 
 1 Impost sobre bens immobles. 
 
 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 

urbana. 
 
 6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
 7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
 9 Taxa per la intervenció administrativa de les activitats i 

instal·lacions. 
 
 10 Taxa per recollida de residus comercials i/o industrials i 

d’altres serveis mediambientals. 
 
 11 Taxa de cementiri municipal. 
 
 12 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
 13 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
 
 14 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
 15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, 

materials de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
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 16 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 

pública. 
 
 17 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, 

les reserves de la via pública permanents i reserves temporals 
(càrrega i descàrrega). 

 
 18 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 

les vies públiques municipals. 
 
 19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses 

activitats. 
 
 21 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i 

qualsevulla altres de naturalesa semblant. 
 
 22 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions 

municipals. 
 
 25 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el 

subsòl de la via pública de titularitat municipal i l’ocupació 
de la via pública amb armaris de serveis. 

 
 
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. 
 
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, els acords adoptats 
d’aprovació provisional s’entenguin com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent els 
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, i el text 
íntegre de les modificacions es publiquin en el Butlletí Oficial de la 
Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 1 de gener del 
2014.” 
 
 
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 
 
Bé, tornem com cada any al mes d’octubre a parlar de política 
econòmica, d’ingressos i de despeses, d’ordenances i de pressupostos, i 
per tant tornem a parlar de què proposarem fer i de què farem l’any 
vinent a la nostra ciutat, de despesa corrent, d’inversions, 
d’endeutament, de polítiques de creació d’ocupació, d’educació, de 
cultura, d’esports, de seguretat ciutadana, de neteja, és a dir, de tot allò 
que és important per la vida quotidiana pels ciutadans i ciutadanes de 
la nostra ciutat, Cornellà de Llobregat. I sí, ho dic bé, de ciutadans i 
ciutadanes, ja que en cada euro d’aquest pressupost, en cada decisió 
de posar diners en un lloc o en un altre, hi ha un component important, 
les persones i els seus problemes. I per tant, qualsevol decisió que 
prenem, afecta directa o indirectament a aquestes persones. 
 
Estem vivint temps complicats -això ja ho sabem- ho anem dient durant 
molt de temps, ja em vau sentir en la meva intervenció del passat any, 
en la qual deia que potser no tocava parlar d’aquesta situació socio-
econòmica, perquè ja portàvem anys. Això no ha canviat, potser tampoc 
toca ara.  
 
Alguns diuen que estem sortint lentament de la crisi, i tant de bo tinguin 
raó, pel bé de tots, més enllà de partidismes, tant de bo tinguin raó!. 
Però el que sí és cert és que això no es veu reflectit al carrer, continua 
havent-hi atur, havent-hi problemes socials, problemes educatius, i 
problemes dins de les famílies. I hem arribat a un punt una mica 
pervers en el qual aquesta situació sembla normal, perquè ja portem 
anys. És trist però hem passat a pensar que aquesta conjuntura en la 
que vivim actualment és la normalitat en la nostra vida, quan hauria de 
ser tot el contrari. I això pot ser terrible ja que ens pot portar al desànim, 
pot portar inclús a la depressió, però no ens portarà segur, almenys als 
responsables polítics d’aquest Ajuntament, ni a la passivitat ni al 
conformisme, a no fer tot el que estigui en les nostres mans per, en la 
mesura de les nostres possibilitats, pal·liar aquestes situacions 
d’injustícia social i econòmica en les quals estem immersos. 
 
Per tant en aquestes èpoques que vivim de retallades, de tancaments 
d’espais públics, de privatitzacions sanitàries, de lleis que ens porten al 
passat, d’un atac frontal i directe contra l’estat del benestar, aquest 
Equip de Govern aposta per anar contra corrent. És a dir, per dotar els 
màxims recursos possibles en àrees, en àmbits que sembla ser que per 
altres no són importants i per a nosaltres sí que ho són. I no ens 
enganyem, no podem més que establir mesures pal·liatives, no 
solucionarem el problema de l’economia, ni des de Cornellà ni des de 
l’Ajuntament, ni des del Govern de la ciutat, però sí que posarem el 
nostre granet de sorra tots els que estem aquí, els vint-i-cinc, no només 
el Govern, per intentar que els efectes negatius siguin menors. 
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Per tant la política econòmica d’aquest Ajuntament, instrument del qual 
és el pressupost, s’ha de basar en quatre pilars bàsics, quatre objectius 
fonamentals sobre els quals han de rotar tots les accions municipals. El 
primer, mantenir la política social a la nostra ciutat. El segon, mantenir 
la política educativa a la nostra ciutat. El tercer, evitar el risc de 
degradació de l’espai públic. I el quart, mantenir òbviament el nivell de 
seguretat ciutadana que tenim també a la nostra ciutat. 
 
Aquestes quatre premisses, pilars, objectius fonamentals, com li 
vulguem dir, parteixen del compromís renovat a l’Acord Social del 2012, 
que va ser hereu de l’aprovat al 2009. I han estat explicades 
acuradament al Consell de Ciutat que es va celebrar al mes de juliol, a 
les reunions mantingudes amb els Portaveus dels diferents Grups 
Municipals, a les dues Comissions Informatives d’Economia i Interior, 
extraordinària i ordinària realitzades durant aquest mes. I òbviament 
aquestes quatre premisses donen lloc a altres objectius, si voleu de 
segona classe, però tan importants com els primordials, que són 
prioritaris també i es treballaran intensament durant tot l’exercici 2014, 
i que corresponen a deu punts bàsics.  
 
El primer, augmentar les dotacions pressupostàries en accions socials, 
augmentant aquest pressupost un 6,35% en Guàrdia Urbana i en 
protecció civil. Mantenir, com he dit, les polítiques educatives, mantenir 
les polítiques igualitàries, augment de les dotacions pressupostàries en 
polítiques de promoció econòmica, d’ocupació, de formació, 
d’empreniduria i de comerç. Manteniment de les polítiques de Joventut i 
d’Esports pujant aquest últim un 15,35%, manteniment del equipaments 
tenint en compte que durant aquest any s’han posat en marxa dos nous 
equipaments com són la Biblioteca de Sant Ildefons i el Complex de Can 
Mercader. Una política ocupacional pròpia en el manteniment dels Plans 
d’Ocupació municipal que han suposat més de tres-cents llocs de treball 
durant 2013, i que suposaran la mateixa quantitat, més de tres-cents 
llocs de treball durant l’any 2014, treball directe, és a dir contractat per 
l’Ajuntament, amb una dotació pressupostària també en aquest 
pressupost de 2014 de més de dos milions d’euros. 
 
Disminució del nivell d’endeutament de la ciutat, contenció fiscal i 
pressió fiscal a la baixa, aquests són els principals objectius que volem 
complir amb el pressupost que avui sotmetem a aquesta aprovació 
inicial en aquest Ple. 
 
En cada Comissió Informativa s’han explicat les partides 
pressupostàries que suporten aquest objectius, el que es pretén fer, el 
perquè de destinar diners a un programa o a un altre, i tot es basa en 
mantenir el que tenim, en mantenir els més de vuitanta equipaments 
que existeixen en la nostra ciutat, educatius, culturals, cívics, esportius, 
d’atenció a la gent gran, relacionats amb les noves tecnologies, 
d’atenció a la dona, d’atenció a la família i de suport als emprenedors. 
En un moment que -com he dit abans- existeix un atac directe contra 
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l’estat del benestar, que està en tràmit parlamentari lleis com 
l’anomenada de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, 
que el que fa és treure contingut a les corporacions locals i anar 
directament, entre d’altres, contra la política social, educativa, i 
sanitària, traient competències i recursos als Ajuntaments per fer front a 
la situació d’injustícia social i de pobresa. 
 
Doncs bé, és en aquest moment en el que aquest Ajuntament presenta 
uns pressupostos amb més contingut social que mai. Ho repeteixo, amb 
més contingut social que mai. On altres retallen, nosaltres fem el 
contrari, on altres disminueixen nosaltres augmentem, i ho fem així i ho 
fem d’aquesta manera perquè creiem que és la única forma de sortir 
d’aquestes situacions negatives a les que estem immersos.  
 
I tot això ho farem amb la ferma convicció de que només podem contar 
amb nosaltres mateixos, com ja venim fent des de fa uns anys. Amb 
recursos propis, amb més d’un 70% un any més, i un any més reduïm el 
volum del deute amb una disminució de la càrrega financera de 3%, 
quedant establerta en el 2,48% dels ingressos corrents quan a l’any 
2013 era del 2,78%. Mantenim d’aquesta forma la tendència 
experimentada als anys anteriors de reducció d’aquesta càrrega 
financera, la qual cosa permet disposar d’un important marge de 
maniobra per aplicar despeses vinculades al serveis públics municipals. 
 
En quant a les inversions a realitzar en el 2014, aquestes suposen 
gairebé el doble que l’exercici anterior, destinant-se fonamentalment a 
adquisició de patrimoni a Procornellà, a mantenir el nivell de les 
infraestructures i dels edificis actuals, i a dotar d’aquells elements de 
caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació 
d’elements que puguin ser obsolets i dotar als serveis. 
 
Sense perdre de vista que continuarem treballant per captar inversió, ja 
sigui pública o privada, que pugui generar en un futur immediat activitat 
econòmica, i per tant pugui generar ocupació. Molt breument dir que el 
pressupost d’ingressos augmenta un 8,07%, degut bàsicament a 
l’augment de la participació en els tributs de l’Estat composada pels 
tributs cedits i el fons complementari de finançament, i la variació 
d’actius financers per atendre el pagament de la bestreta de les pagues 
extres al personal, i que es composa amb la correlativa dotació del 
pressupost de despeses. Òbviament el pressupost de despeses també 
augmenta un 8,07% sent un 2,68% en despesa corrent i un 100,1% en 
inversió. 
 
I tot això ho continuem fent amb contenció fiscal, proposant un 
increment general del 2% dels impostos i taxes a les Ordenances Fiscals 
per 2014, excepte els tributs vinculats a l’activitat econòmica, com fem 
cada any, com portem fent ja quatre o cinc anys, llicències d’activitats, 
llicències urbanístiques, Impost sobre Construccions i Obres, i Mercats, 
amb un increment sobre l’Impost sobre Béns Immobles d’un 2% en el 
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tram general, tornant a baixar el coeficient de l’IBI per setè any 
consecutiu per reduir l’impacte de la revisió cadastral del 2006, havent 
baixat aquest coeficient aproximadament un 50%, un 50% des del 2006. 
 
Tots sabem que incrementar l’IPC en les Taxes i en les Ordenances 
Municipals és congelar, incrementar per sota l’IPC és reduir, per aquest 
exercici, l’actual que estem vivint, el 2013, us recordo que les Taxes ara 
fa un any vam aprovar que pujaríem un 2,4% i la mitjana de l’IBI 
pujaria un 2%, i vam tancar l’IPC del 2012 amb un 3,6%, és a dir, vam 
reduir la pressió fiscal en aquesta ciutat.  
 
Aquest any -com he dit- ens situem en una previsió de tancament 
aproximada de l’IPC del 2%, per molt que ara estem en el 0,5%, o la 
tendència serà a l’alça com sempre passa cada any. Per tant si 
aquestes xifres es donen tal i com es preveu, l’increment serà igual a 
l’IPC, és a dir, podrem dir que congelarem també els impostos en 
aquesta ciutat. 
 
Segur que recordareu totes les mesures que vam incorporar a les 
Ordenances del 2013, vull destacar unes quantes. Les modificacions en 
les quotes integres de l’IBI en aquells immobles que instal·lessin 
sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric, o l’augment del període de 
bonificació de tres a cinc anys del 75% de la quota per a vehicles que 
utilitzessin combustibles biodegradables, i en les Plusvàlues la 
incorporació de la dació en pagament incorporant en les nostres 
Ordenances el que disposava l’article 3 del Reial Decret 6/2012, de 9 
de març, de Mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense 
recursos.  
 
Aquestes mesures òbviament continuaran al 2014, i a totes elles 
incorporarem el que segur recordaran vam aprovar al mes de juliol en el 
que comentàvem que davant la situació actual en la qual ens trobem, i 
que la dificultat en fer el pagament del tributs per part de la ciutadania 
de Cornellà havia augmentat, proposàvem fer un canvi en l’Ordenança 
General de Gestió, Recaptació i Inspecció, en el sentit d’ampliar els 
terminis de pagament, en concret, els ajornaments o fraccionaments. I 
això quedava de la següent manera, en quant a persones jurídiques 
aquestes tindrien un termini màxim de fraccionament o ajornament de 
tres anys amb un màxim de divuit fraccions, i en els casos en que 
s’autoritzés el fraccionament sense la presentació de l’aval bancari, el 
termini màxim seria de divuit mesos. I la segona relativa a les persones 
físiques, a qualsevol de nosaltres, que en aquest cas el fraccionament o 
ajornament es concediria fins a un termini màxim de quatre anys amb 
un màxim de vint-i-quatre fraccions, i en els casos que s’autoritzés 
aquest fraccionament o ajornament doncs el termini seria també 
d’aquests quatre anys. Enteníem i entenem que amb aquesta proposta 
facilitem el pagament dels tributs donant un període de temps ampli 
perquè, en la mesura del possible, la dificultat que representa el 
pagament dels tributs actualment disminueixi. 
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Òbviament aquesta modificació continua vigent, la vam fer al juliol i 
continuarà vigent al 2014, i és important recordar-la ja que té un efecte 
directe sobre els ingressos municipals, perquè òbviament no s’ingressa 
en el moment que s’hauria d’ingressar sinó que es dilata en el temps en 
tres o quatre anys, i això té el seu efecte en els ingressos municipals. 
Però a la vegada el que és important i per això ho fem és que facilita les 
obligacions tributàries dels nostres ciutadans i ciutadanes en la situació 
actual. 
 
Més enllà d’aquestes mesures proposades, aprovades i posades en 
marxa, a cavall entre els exercicis 2013 i 2014, es realitzen tots els 
canvis necessaris per adequar les nostres Ordenances Fiscals a les 
normes legals aparegudes durant l’últim any.  
 
Aquesta política pressupostària està pensada un any més per a fer front 
a la recessió, sense desatendre els serveis bàsics, especialment l’acció 
social, l’educació, l’ocupació i amb un nivell d’inversions suficients i 
superior al de l’any 2013, destinades al manteniment de les 
infraestructures i a l’adquisició d’immobles, com he dit, per a què en un 
futur es puguin convertir en equipaments que puguin ser utilitzats pels 
nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
En quant a l’estat del Pressupost, de consolidació del Pressupost 
General, que inclou l’Organisme Autònom d’Institut Municipal de 
Radiodifusió, i la societat mercantil municipal Procornellà, pressupost de 
la qual es va explicar ordenadament al Consell d’Administració realitzat 
fa un parell de setmanes, aquest estat de consolidació ascendeix a més 
de cent un milió d’euros, amb unes previsions inicials d’un superàvit d’u 
amb vuit milions d’euros, el que suposa un increment d’un 19,44 en 
relació a l’any anterior. 
 
Portem anys consolidant les bases de la política econòmica municipal, 
amb rigor, amb coherència, amb prudència, amb responsabilitat, amb 
austeritat i amb respecte, i dic respecte amb els principis de legalitat 
establerts per altres Administracions, tot i que de vegades no els 
acabem de comprendre. Intentem i defensem posicions en el terreny 
econòmic, social, educatiu i de compromís en relació amb la ciutadania. 
En definitiva, el manteniment de tot allò que entre tots hem anat 
construint any rere any.  
 
Tornem a renovar amb aquests pressupostos el compromís que vam 
adquirir de no suprimir ni retallar serveis, el compromís del 
manteniment dels llocs de treball del personal de l’Ajuntament, després 
aprovarem la plantilla, proposarem l’aprovació de la plantilla i ho 
explicarem. El compromís del pagament de les nòmines, els 
compromisos pactats amb la representació del personal amb tot el 
respecte -com he dit abans- a les normes legals que s’han anant 
desenvolupant en els últims anys, torno a dir, algunes no compartides 
però òbviament s’han de complir. 
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Amb aquesta voluntat es presenten les Ordenances i el Pressupost de 
l’any 2014, i amb la voluntat de construir, de no conformar-nos, de 
seguir lluitant per aquesta ciutat. I per això us demano -com porto fent 
anys- corresponsabilitat. Avui no faré cap citat de Winston Churchill, 
però si que us demanaré la corresponsabilitat, més enllà de partidismes 
i més enllà de partidistes, inclús més enllà de la ideologia, ja que els 
importants no són els números, no és la tècnica pressupostària, d’això 
podríem estar parlant dies. Aquí no estem treballant ni amb supòsits ni 
amb models econòmics que desprès podem vomitar en una classe 
universitària o que serveixen per posar d’exemple, per posar exàmens o 
per aprovar exàmens. Aquí parlem de persones, dels nostres veïns i 
veïnes, de sortir al carrer i poder mirar-nos amb els ulls amb la ferma 
convicció de que des de la nostra responsabilitat fem tot el possible, 
inclús l’impossible perquè tots vivim una mica millor. Espero i desitjo 
que ens trobem en aquest camí i ara la decisió és vostra. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Primer de tot, agrair l’explicació del Tinent d’Alcalde i també agrair a 
tots els altres Tinents d’Alcalde la dedicació i el compliment del 
compromís al qual es va arribar l’any passat per cada un d’ells, 
d’explicar en les diferents Comissions Informatives a què es dedicava el 
pressupost en cada Àrea. Crec que poc a poc anem avançant i és un 
mèrit, i crec que entre tots plegats crec que les formes, poc a poc, van 
canviant. Dic poc a poc perquè encara ens queda bastant per recórrer. 
 
Tal i com començava l’any passat, i malauradament és trist tornar a dir 
aquestes xifres, però aquest pressupost no deixa d’anar destinat als 
ciutadans, i molt especialment encara a les vuit mil persones que estan 
a l’atur, el 18% de taxa d’atur que tenim a la ciutat. Malauradament no 
hem pogut disminuir la taxa d’atur -i com bé diu el Tinent d’Alcalde- 
aquests pressupostos no serviran i no ens trauran d’aquest “assocat”, 
però en tot cas sempre sabent que hi podran ajudar. 
 
Les línies generals d’aquest pressupost, defugint de la tècnica 
pressupostària que ja saben que aquest Grup no comparteix, i fruit 
d’això és que durant aquest debat no entrarem en els punts de les 
modificacions de crèdit que es venen fent al llarg de l’any, ni volem 
entrar en el debat de si tal Departament augmenta el pressupost o tal 
ho baixa, perquè en el fons ja sabem que ens podem trobar que en el 
mes de gener la fotografia que s’aprovi vigent del dia 1 de gener al 31 
de gener, sigui totalment diferent. Per tant no esmerçaren esforços en 
aquest sentit, però sí recordar i veure que la gran línea és l’augment del 
pressupost municipal. Aquest augment del 8% del pressupost, que no 
deixa de ser majoritàriament per aquest increment dels ingressos 
percebuts majoritàriament per part de l’Estat. Rebre aquests majors 
ingressos que venen fruit de que, com tots sabem i hem patit, hi ha 
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hagut un augment de la pressió impositiva, vegis de l’IRPF, vegis de 
l’IVA, i això com ja sabem que ens pertoca ens ve a nosaltres com a 
municipi. Per tant, nosaltres com a ciutadans paguem més impostos. 
Aquest pagar més impostos, això s’ha de veure com en el moment de fer 
la despesa, en què prioritzem i en què no prioritzem, és a dir, si el nostre 
Pressupost incrementa un 8%, hauríem d’esperar que totes les Àrees 
se’ns incrementés un 8%, i això hi han àrees on no hi passa. Per 
exemple, en el cas de les partides de Benestar -com bé ha dit el Tinent 
d’Alcalde- augmentaven un 6,35 un 6,4%, aquest increment és inferior a 
l’increment del Pressupost municipal. És una dada que està escrita i 
que ha anomenat el Tinent d’Alcalde, per tant prioritats que hem de 
tenir clares. 
 
Però, en tot cas, el que si hem de veure és en què, com es tradueix 
aquest augment de l’acció impositiva. Aquest any no parlarem de l’IBI, 
perquè ja sabem que en qualsevol moment això ens pot variar, i la 
pressió impositiva ens pot variar. En tot cas, recordar doncs que durant 
aquest any, encara que es digui que el tipus impositiu de l’IBI baixa, 
quan mirem els nostres rebuts de l’IBI, veurem que cada any, any rere 
any, segueixen augmentant i des de l’inici d’aquesta legislatura s’ha 
aprovat un increment del 10% de l’IBI. Això és el que hi ha escrit, però 
com que no sabem què acabarà passant en els propers mesos, ens 
reservem aquest debat. En tot cas, tal i com vam avançar l’any passat, 
nosaltres estem a favor de la congelació de l’IBI, i més en el moment en 
el que estem. 
 
Ja sabem que hi han impostos en aquest municipi que no poden pujar 
perquè ja estan al màxim permès, és el cas de l’Impost de Vehicles o 
l’Impost d’Activitats Econòmiques, no els poden augmentar perquè ja 
estan al màxim. 
 
Agraïm també la congelació d’impostos dedicats a l’activitat econòmica, 
però també ens agradarà veure si són capaços d’acceptar les nostres 
al·legacions a les Ordenances Fiscals. Al·legacions que ja els hi vam fer 
arribar i que ja saben que són les nostres propostes inicials per 
començar a negociar, tal i com va quedar escrit a l’Acta de la Comissió 
Informativa, del qual no hem tingut resposta. Però en tot cas si que 
podem recordar que algunes d’aquestes eren les bonificacions de l’IBI, 
congelar les Taxes dels Guals per aquells carrers que estiguin en obres 
durant el temps proporcional que hi hagi aquella obra. L’IBI de comerços 
de carrers que s’estiguin arreglant de més de sis mesos, que ja sabem 
què implica això sobre tenir un comerç a la ciutat, demanàvem la 
bonificació del 50%. Per tant proposta també per aquest any. També 
bonificacions per l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per tots 
aquells vehicles que contaminen menys de 120 grams de CO2 per 
kilòmetre recorregut, podem fer molts bio diesels, podem fer molts bio 
etanols, però en el fons el mercat el que parla és de vehicles de baixa 
emissió, no parla de tot això. 
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Tot plegat són les propostes inicials en forma de modificacions de les 
Ordenances Fiscals, que els hi vam proposar i que ens hagués agradat 
que les haguessin incorporat en el debat inicial, en tot cas nosaltres 
estem per aquí. 
 
També recordar, i que no n’ha parlat em sembla el Tinent d’Alcalde, 
referit al tram de l’IBI, el tram incrementat on l’augment no és del 2% 
sinó del 6,4%, l’any passat va ser del 6% i l’anterior va ser del 9%. Per 
tant això ja va en progressió i acaba sent un 21, 22% d’increment en 
comerços i a edificis d’una certa envergadura, però sí tenim un cert 
problema, sobretot a tota la zona del polígon industrial, on està 
pràcticament buit. Aquest increment per sobre d’inflació, clarament per 
sobre d’inflació, i aquests tres últims anys en són la clau, i veiem que 
això al que ens porta és a una fugida, un motiu més per seguir sortint 
de la ciutat. Per tant hi han motius i motius, i formes i formes d’intentar 
incrementar l’activitat econòmica a la ciutat. 
 
Estava molt bé quan el Tinent d’Alcalde parlava d’un increment del 
100,1% de la inversió, però clar, si desgranem aquests quatre milions 
d’euros, passar de dos milions a quatre milions d’euros, comprar la 
Masia de Can Maragall i un local a Salvador Allende per valor superior 
a dos milions d’euros, que això sigui una inversió, i no deixa de ser 
comprar-li a Procornellà, que és un tot, li comprem a l’Ajuntament. Si 
això és un augment d’un 100% de la inversió, doncs a mi que 
m’expliquin. I més que res en el sentit de veure com es tradueix això en 
un Pressupost destinat a les persones, perquè aquesta no és la via.  
 
El que ens hagués agradat és, si ha hagut aquest increment de la 
pressió impositiva i rebem més diners de l’Estat, haver-ho dedicat a 
partides més prioritàries, com la partida de benestar que no incrementa 
el 8% com ho fa el pressupost, però en canvi, sí que tenim diners per a 
fer això. O inversions per intentar sortir de la crisi, més tard presentem 
una Moció per intentar modificar la rotonda que tenim al costat de 
l’Splau, necessitem increments de la productivitat en el nostre polígon 
industrial, increment de les infraestructures de tot el polígon industrial, 
necessitem rehabilitació de carrers que ja sabem que degut a la crisi que 
hem anant passant molt de temps, doncs es van quedant en mal estat i 
necessitem invertir aquests diners a peu de carrer. 
 
Per això el que demanem és que la inversió es destini a les persones, al 
nostre dia a dia. Recordar també els compromisos que hauran d’haver-
hi, i que ja sabem degut a les tensions, a veure a on arriben, però la 
Generalitat incrementarà en un milió d’euros la quantitat de diners que 
arribarà a la ciutat de Cornellà. Passarem de tres a quatre milions 
d’euros, és la transferència prevista amb tots els programes i tots els 
pactes als que s’han arribat amb la Generalitat de Catalunya, és el que 
hi ha escrit en el pressupost.  
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En tot cas també i fent referència a què es tracta d’un pressupost 
consolidat, recordar també l’empresa municipal. L’any passat també 
reclamàvem la presentació de l’estudi de fluxos d’efectiu, és a dir, de dir 
d’on venen els diners al Pressupost de l’empresa municipal i on van a 
parar. L’any passat no es va presentar i van haver de fer varies 
ampliacions de capital sense saber on anaven a parar aquests diners. 
Aquest any, tot i que han desmentit que no hi hauran més ampliacions 
de capital, sembla que tampoc poden presentar un estudi, obligatori per 
llei, d’on surten i on van a parar el diners. Per tant en aquest sentit ens 
queden deures per fer, deures per fer també en la gestió de molts 
equipaments amb càrrec de l’empresa municipal. 
 
Miri, des dels inicis de la crisi moltes empreses han fet molts esforços, 
molts i molts esforços, crec que és moment de començar a repensar i de 
començar a analitzar què fem i què no fem en determinats sectors, en 
determinades formes de l’empresa municipal. Hem de veure com ho fem 
i què fem, perquè no ens podem permetre mantenir tots aquests 
pressupostos, ja que, com bé veiem, hi ha moltes empreses que quan 
venen i venen als concursos que oferim a l’Ajuntament, baixen la seva 
oferta un vint i un trenta per cent, és perquè són capaços d’ajustar-se. 
Nosaltres, en la mesura del possible, l’empresa municipal ha de fer 
esforços en intentar aprimar-se, i això s’ha de traduir en una contenció 
de la despesa que no deixa de ser els impostos que acabem pagant els 
ciutadans de Cornellà. 
 
També recordar que hi han moltes partides que a grans trets es pot 
parlar de congelació però també es pot parlar de baixada, perquè quan 
l’increment és del 8% del pressupost i la partida queda congelada com 
és el cas de Seguretat Ciutadana, tal i com diu a la seva memòria, això 
no deixa de ser una baixa. Una baixa que fan a les partides de política 
lingüística, que ja sabem que el braç que té l’Ajuntament per intentar 
aguantar aquí és molt més superior inclús que el de l’Administració de 
la Generalitat.  
 
En tot cas la fotografia final que ens acabem trobant és un pressupost 
on es podria haver dedicat molt més esforç al dia a dia de les persones, 
al dia a dia de tots els cornellanencs i cornellanenques que ho estem 
passant malament. I creiem que aquí es podria haver fet més marge. 
 
Tot plegat també dir que nosaltres presentarem les al·legacions a les 
Ordenances Fiscals, no creiem en aquestes Ordenances Fiscals. Els 
municipis de tots els colors polítics, tant l’Ajuntament de Barcelona com 
de l’Ajuntament de Lleida, són capaços de presentar una congelació 
dels impostos. Crec que és assumible, no importa el color polític, però 
crec que és un repte que venim defensant des d’inicis d’aquesta 
legislatura. 
 
Bé, una vegada vinguin les repliques, doncs ja continuarem el debat. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Deia abans d’arribar que segurament el Ple de Pressupostos és el Ple 
més important de l’any, almenys és un dels llocs on es pot fer debat de 
més coses del que afecta a la vida municipal, i en general a 
l’Ajuntament. Però, de fet, estem parlant i en això segurament és en 
l’únic que estaré d’acord amb el Portaveu que m’ha precedit en la 
paraula, de què els pressupostos són una eina viva, evidentment ho 
són, i permeten ajustar-se a les realitats que van apareixent, ens han 
permès ajustar-nos a les retallades que ens han anat caient i ens han 
permès ajustar-nos a més coses. És evident que probablement això que 
aprovem avui, al final número per número en la liquidació que acaben 
fent a final d’any doncs no sigui estrictament igual. Nosaltres sí tenim 
l’esperança de què almenys els programes, les línies d’actuació que 
aprovem avui sí que siguin les que acabin l’any, i per tant sigui una 
mica el que marqui el mandat. 
 
Segurament estem davant del darrer pressupost, del darrer debat real 
de pressupostos del mandat, encara queden dos anys però 
habitualment el pressupost del 2015, com en teoria només ens podem 
comprometre sis mesos, que és el que ens quedarà al 2015 de mandat, 
entenem que aquest és l’últim pressupost que afectarà un any complert 
de la nostra gestió com a Regidors i Regidores, i per tant és segurament 
el pressupost més clau del mandat. 
 
Bé, en aquest sentit quatre reflexions ràpides perquè tampoc em voldré 
allargar massa. Nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb un 
programa, amb unes propostes i amb unes idees. En la meva intervenció 
com a Portaveu d’aquest Grup d’Iniciativa Unida-Esquerra Unida en la 
sessió d’investidura vam dir que faríem propostes, que les faríem cada 
Ple, les faríem en cada Comissió, que les faríem allà on poguéssim fer-
ho i així ho hem fet. I crec que si algú fa un repàs de les més de quinze 
mocions que ha presentat aquest Grup, de les pràcticament vuit o deu 
mocions que ha pogut consensuar amb els altres Grups, de les 
al·legacions que hem presentat, dels Precs que hem fet, crec que 
sincerament el nostre Grup ha fet la feina que es va comprometre a fer 
en aquests dos anys i escaig. I moltes de les propostes que hem fet 
s’han debatut en aquest Ple, la suspensió dels desnonaments, l’IBI de 
l’església, la pujada del transport públic, beques de menjador, PIRMIS 
que van parlar en el seu moment, coses que creiem afecten al dia a dia 
de la gent i que anaven en la línia del que nosaltres sempre hem 
defensat en el programa i hem defensat en la proposta. 
 
Moltes d’aquestes propostes han estat consensuades, han estat 
aprovades pel Govern, han estat compartides amb altres Grups de 
l’oposició, i creiem que en general han estat propostes útils per la ciutat. 
Tot i això, no podem negar que la ciutat pateix, per nosaltres la 
conclusió que avui hem de treure és que la nostra ciutat pateix, que la 
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gent de la nostra ciutat continua patint i que per tant és important que a 
l’Ajuntament fixem prioritats. No negaré que també estic d’acord amb el 
Tinent d’Alcalde que l’Ajuntament té les seves capacitats limitades per 
intentar que la crisi ens afecti més o menys a la ciutat, però nosaltres 
volem creure que almenys farem tot el possible perquè la ciutat de 
Cornellà, la gent de Cornellà pateixi menys els efectes de la crisi. Volem 
creure que intentarem ajudar a les més de vuit mil persones que estan a 
l’atur, ajudar a aquest 20% aproximadament d’infants, nens i nenes de 
la nostra ciutat que estan en una situació de pobresa, creiem que 
bàsicament és el que ha de fer l’Ajuntament, intentar ajudar a què això 
sigui menys impactant i que per tant hi hagi menys gent a l’atur i menys 
gent en situació de pobresa. 
 
El nostre criteri és que no és el temps de “politiqueria”, ho he dit alguna 
vegada, no són moments de fites ni d’estratègies, ni és moment de 
posar tot el que tinguem sobre la taula i que ho plantegem. Jo crec que 
la nostra ciutat no es mereix que ens estiguem esperant a veure com ens 
van les enquestes o a veure quins resultats traurem al 2015, crec que no 
ens correspon fer això i crec que és una irresponsabilitat. Per tant 
nosaltres no som un invent, no som un holograma, vivim en el dia a dia 
de la ciutat, fem propostes i les fem, les hem fet fins ara, les hem fet des 
del Govern quan hem governat, les hem fet des de l’oposició que hem 
estat, i crec que sempre hem estat constructius. 
 
Bàsicament amb una idea forta, nosaltres defensem els serveis públics i 
defensem la democràcia local. No sé si els vint-i-cinc que estem aquí 
asseguts realment defensem això. Nosaltres defensem els serveis 
públics i la democràcia local, creiem que és bàsic que hi hagi 
possibilitats de tenir l’administració local gestionada i compartida amb 
els ciutadans i les ciutadanes, i serveis públics que ajudin a la gent a 
tirar endavant.  
 
Quan necessitàvem una reforma de les finances locals, una reforma del 
sistema competencial per clarificar les competències locals i quan 
necessitàvem una reforma electoral que fes més transparent el 
funcionament polític de les institucions locals, ens hem trobat amb un 
arçal, ja s’ha explicat, i amb una reforma de la Llei de Governs Locals, 
que ja hem discutit en aquest plenari, que el que fa és atreure 
competències als Ajuntaments per resoldre els problemes de la gent, no 
resol el deute del finançament que tenim aquí.  
 
Vull recordar -i ho dic cada Ple crec des de fa vuit anys- que les 
administracions públiques més eficients són els Ajuntaments, de fet, 
ahir sortia una noticia del Ministeri d’Hisenda que espera que els 
Ajuntaments li salvem els comptes. El Ministeri ha d’esperar, el senyor 
Montoro -que tot ho fa tant bé- espera que els Ajuntaments vinguem i 
amb la nostra liquidació demostrem que tenim superàvit en alguns 
casos o que almenys fem bé els números, i que per tant no incrementem 
el deute públic de l’Estat i segurament passarà així, tot i que nosaltres 
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creiem que no ha de ser un objectiu del nostre Ajuntament tenir 
superàvit. L’objectiu del nostre Ajuntament ha de ser intentar que el 
màxim de famílies en situació de pobresa tinguin atenció, per tant no 
ens quedaríem satisfets si l’Ajuntament liquida amb superàvit. El que és 
important és que aquells recursos públics que tinguem els destinem allà 
on han d’estar. 
 
En resum, és un pressupost que haurà de governar el grup del Govern, 
el Partit Socialista, li correspon a l’Equip de Govern gestionar-lo, però 
nosaltres no ens resistim, com sempre, a continuar fent propostes i 
idees de treball en tres eixos que ja sap el grup de Govern cap on van, 
que són garantir que a Cornellà la gent pugui accedir als serveis. A 
nosaltres ens preocupa que la gent pugui accedir als serveis, per això 
segurament haurem d’anar pensant com fem que el màxim de gent 
pugui accedir als serveis educatius, als serveis culturals, als serveis 
esportius, perquè no hi hagi una ciutat dual on la gent que pugui pagar 
una miqueta per accedir als serveis públics pugui entrar, i la resta no. 
És una cosa que hem d’anar treballant.  
 
En aquest sentit creiem que és lògic que el plantejament fiscal que fa el 
Tinent d’Alcalde, l’Equip de Govern, no són copartidaris de congelar. 
Entenent que, ja ho he dit més d’una vegada, no pujar significa 
retrocedir. Fins i tot el propi Ministeri d’Hisenda està dient el contrari, 
per tant jo crec que en aquests moments no correspon congelar, 
segurament el que si que correspon és fer, ja en parlarem, valoracions 
cadastrals i aquestes coses, però que en aquests moments avui el que 
aprovem em sembla que és prudent i raonable. Segurament el que cal és 
fer major progressivitat en les taxes i preus públics, però en tot cas 
tindrem temps d’anar ajustant, ja s’ha anat fent i per tant segurament 
tindrem més possibilitats de fer més coses.  
 
I després no podem obviar que tenim un capítol I comprimit de 
treballadors i treballadores públiques que no puc deixar de dir en un 
debat de pressupostos, que formen part de l’escenari pressupostari. 
Que els sous dels treballadors i treballadores públiques no estan 
disparats, més aviat estan a la baixa en comparació amb la resta de la 
Comarca, i que hem de ser conscients que tenim uns treballadors 
públics que estan mantenint els serveis, fent que els serveis públics 
funcionin amb un sou amb percentatge per cent bastant més baix que la 
resta de la Comarca. 
 
En aquest sentit també compartim la preocupació per Procornellà. Si que 
nosaltres som favorables a comprar Can Maragall, creiem que el 
patrimoni de la ciutat ha d’estar a l’Ajuntament, no a Procornellà. Poc a 
poc aquelles peces que són claus de la ciutat han d’estar a Procornellà, 
especialment aquelles que són catalogades i que per tant són de 
patrimoni. Can Bagaria també hauria de seguir un camí similar. I hem 
de fer un esforç -ja ho anem fent- per treure a la ciutat de la bombolla 
immobiliària, i per això crec que Procornellà haurà de fer un exercici de 
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canvi i haurà de fer un paper segurament d’empresa molt més 
preocupada o que la seva principal preocupació no sigui intentar 
quadrar els números i liquidar actius, sinó intentar fer un esforç perquè 
la ciutat mantingui activitat econòmica. Crec que és una de les prioritats 
que hem de tenir en aquests moments, mantenir l’activitat econòmica i 
garantir que, en la mesura de les possibilitats, l’habitatge no és una 
eina econòmica, no és part de negoci sinó que té una funció social, que 
crec que és una cosa que hem parlat més d’una vegada, que s’ha 
aprovat en aquest Ple a proposta nostra i que per tant ens alegra que 
poc a poc l’habitatge a Procornellà pugui anar tenint aquesta funció. 
 
I evidentment apostar per l’educació, apostar per la cultura, garantir 
l’educació. Els Plans d’Ocupació creiem que són claus, poder oferir a la 
gent de Cornellà encara que siguin pocs mesos de cotització, és alguna 
cosa. Una altra cosa és desprès si som capaços que aquests Plans 
d’Ocupació tinguin major impacte en l’activitat municipal i en el dia a 
dia, però almenys garantir que hi hagi desenes de persones que puguin 
accedir a un lloc de feina. Creiem que és important i que hauríem d’estar 
totes les administracions fent aquestes coses.  
 
De vegades ens trobem sols, no tenim polítiques actives d’ocupació, els 
Ministeris s’obliden, la Generalitat també i aquesta és una evidència del 
què passa quan ens deixen sols als Ajuntaments, que al final una cosa 
que podria ser de major impacte l’hem de fer com podem, que Deu n’hi 
do! com ho estem fent. 
 
En resum, creiem que són uns pressupostos que van en la línia del que 
una mica hem anat plantejant aquests mesos, més suport social, més 
suport a l’educació, més suport a la cultura, fer un esforç perquè la 
ciutat mantingui una certa activitat econòmica i que aquells elements 
claus de crisi econòmica es puguin resoldre.  
 
Nosaltres li donarem suport com hem fet en l’anterior vegada, creiem 
que -com he dit al començament- els pressupostos són una eina viva, i 
hi hauran moltes propostes durant l’any que amb aquests pressupostos 
es podran encabir i es podran fer realitat. Per tant, agrair la feina del 
Tinent d’Alcalde, l’explicació del pressupost i la voluntat, de l’Equip de 
Govern d’anar recollint les nostres propostes. Donaríem suport al punt 
de les Ordenances i al punt dels pressupostos. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En primer lloc aquest Grup vol fer una queixa formal respecte del temps 
de què disposem els Grups de l’oposició per a preparar aquest debat. Ja 
vam presentar un escrit i ho vam posar de manifest en la Comissió 
Informativa perquè creiem que no pot ser que se’ns entregui la 
documentació amb tant pocs dies, sempre volent suposar que està 
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preparada amb molta antelació per part de l’Equip de Govern. Creiem 
que és una total falta de respecte als grups de l’oposició, i amb això als 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà que ens han votat. Ho vam dir l’any 
passat i ho reiterem en aquest. 
 
Dit això i començant per les Ordenances Fiscals, hem comprovat que no 
hi ha grans canvis en la proposta del Govern, per tant tampoc pot haver-
ho en el que opinem des del Partit Popular. Ens abstenim, perquè tenim 
la intenció de presentar al·legacions a la seva proposta. 
 
També és veritat que quatre de les cinc figures més importants estan ja 
o a punt d’arribar al màxim que permet la llei pel que, encara que 
haguéssin volgut pujar-les, tampoc tenen marge que fer-lo. Ja s’ha 
comentat. Està clar que són les famílies i l’activitat econòmica qui 
suporten aquesta pressió fiscal com per exemple un Impost de Vehicles i 
un IAE al màxim, i què per llei no poden pujar-lo. 
 
En quant a l’IBI, com sempre, ens han explicat que tornen a baixar el 
coeficient per baixar la base total, però la veritat és que els ciutadans i 
ciutadanes no entenen si baixa el tipus, si puja el valor o què dimonis 
passa perquè el què si que entenen és que cada any paguen més pel 
seu IBI.  
 
En definitiva, ens preocupa l’increment constant dels impostos directes 
que paguen els ciutadans pel fet de tenir una propietat o de generar 
activitat econòmica a Cornellà. I no obstant ens sembla raonable que 
s’augmentin algunes taxes que es paguen en base als serveis rebuts de 
l’Ajuntament per part d’aquests ciutadans i ciutadanes, sempre que el 
preu sigui la suma dels costos del servei.  
 
En referència a les al·legacions, no vaig a referir-me a totes perquè ja es 
presentarà el document, però creiem que es pot congelar l’IBI i aplicar 
algunes bonificacions que no estan recollides tant a l’IBI com a l’IAE, 
així com l’exempció de la plusvàlua per successions de pares a fills.  
 
També ens agradaria incloure una mena de zona franca fiscal per a 
emprenedors, a on no tinguin càrrega fiscal municipal durant els 
primers dos anys d’activitat o algunes mesures per a aquelles empreses 
i autònoms que incrementin la seva plantilla de treballadors entre 2013 
i 2014. 
 
Com ja he dit, ens abstindrem, tenim un mes per presentar al·legacions i 
esperem arribar a acords amb l’Equip de Govern. Si fos així, no tindríem 
cap problema en canviar el nostre sentit de vot. 
 
En quant als pressupostos, ens toca debatre uns pressupostos 
dissenyats una vegada més per l’Equip de Govern. Es tracta per tant 
d’un pressupost del Partit Socialista, que té un model polític molt 
diferent al que defensem des del Partit Popular. I una vegada més s’ha 
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elaborat sense cap mena de consens. Si que hi han alguns aspectes que 
ens semblen positius, és lògic en un pressupost de més de setanta 
milions d’euros a l’Ajuntament i de quasi cent milions d’euros al 
consolidat del conjunt de Procornellà, Radio Cornellà i Ajuntament. 
 
El pressupost de l’Ajuntament ha augmentat respecte al 2013 en més 
de cinc milions d’euros, pel que celebrem que siguin tan optimistes en la 
bona marxa impulsada pel Govern, el que els permet augmentar els 
pressupostos de forma tan considerable. Sembla que per fi arriben els 
brots verds que va vaticinar Zapatero. 
 
Valorem positivament l’augment de la partida de Serveis Socials, encara 
que ens sembla que no és suficient, sobretot si restem les partides que 
aquest departament es gasta en treballs tècnics. Evidentment ni és el 
pressupost que hauríem confeccionat des del nostre Grup ni la forma de 
gestió. Nosaltres hauríem apostat per dotar de major muscle a la 
promoció econòmica, perquè la prioritat actual continua sent crear 
ocupació, que és la millor i més suficient política social. 
 
Anem a fer una valoració inicial del pressupost. Aquest any conten amb 
un pressupost un 8,07 major que el de 2013 però, tot i aquestes dades, 
no volem comparar aquest pressupost amb el de l’any passat. Realment 
això ens sembla un treball absurd ja que és evident que vostès 
pressuposten incorrectament i amb falta de previsió, abusen de les 
modificacions de crèdit i el que avui proposen res té a veure amb el què 
es liquida, al final la veritat és que es sembla com un “ou a una 
castanya”. 
 
I això sense entrar a valorar l’estat d’execució del pressupost del 2013, 
deurien ser més rigorosos i més transparents. Igual que al seu moment 
ho vam denunciar amb l’abús que feien de la contractació per urgència 
ara denunciem l’abús de les modificacions de crèdit que cada mes 
s’aproven. Així que no ens serveix de res comparar-lo, la desviació 
sempre és molt considerable i per tant aquest pressupost igual que els 
anteriors, creiem que no s’ajusta al tancament real. 
 
En quant a Procornellà, que té un pressupost de més de 31 milions 
d’euros, tornar a dir una cosa que ja l’hem dit des d’aquest Grup en 
altres ocasions. En la situació actual el futur de la societat pot hipotecar 
a aquest Ajuntament, i existeixen precedents al nostre entorn 
metropolità. Crec que s’ho hem dit tots els Grups de l’oposició en més 
d’una ocasió, hem de parlar de Procornellà i trobar una solució. Poden 
ser noves idees per a què l’empresa surti cap a endavant o plantejar el 
tancament de la mateixa, però en qualsevol cas no deuria continuar-se 
amb aquesta mena de gestió de transfusions periòdiques -com va dir 
l’Alcalde en una ocasió- perquè al final el malalt acabarà amb el donant. 
Com a recordatori dir que a l’any 2012 aquest Ajuntament tenia un 
superàvit de més de set milions i Procornellà unes pèrdues de més 
d’onze. 
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Al valorar alguns punts del pressupost s’ha de tenir en compte la difícil 
situació de l’economia en Catalunya i en Espanya, l’alta taxa d’atur que 
estem patint en aquests moments fan que tinguem que analitzar aquest 
pressupost amb especial atenció. A Cornellà les últimes dades parlen de 
més de vuit mil aturats, lluitar contra aquest 18% d’atur en la nostra 
ciutat deu ser una prioritat de l’acció política municipal, però no amb 
aquesta mena de planning que han dissenyat, que un semblant ja va 
deixar a Espanya una trista experiència.  
 
La nostra manera de veure les coses ens diu que tenim que invertir més 
en promoció econòmica, facilitar la situació als petits comerços a la 
nostra ciutat i també facilitar el treball a les empreses. Necessitem 
dinamitzar l’economia local, i no veiem molta ambició per part de vostès. 
Tenim possibilitats i eines per invertir més en aquest capítol. 
 
Vostès destinen aquest any més de dos milions d’euros a inversions en 
immobles i terrenys, mentre que aquest diner es podria destinar a la 
creació d’ocupació real i estable o a serveis socials. No veiem com 
prioritària aquesta inversió que tenen prevista, i aquesta dada ens 
sembla que no posa de manifest la seva suposada sensibilitat amb les 
conseqüències de la crisi econòmica. Vostès han decidit rescatar edificis 
i no rescatar a les persones, entenc que és una qüestió de prioritats, que 
és un exemple clar de les seves polítiques i del seu model de ciutat. 
 
A l’apartat d’ingressos hi ha una dada bastant important a la que vull 
fer especial referència, i és a la participació de l’Estat. Aquest any puja 
a un 18,36%, que són dos milions, més de dos milions i mig, i s’ho 
recordo perquè vostès diuen que el Govern popular no ajuda als 
Ajuntaments, doncs aquí es veu bé, un 18,36% més. Part d’aquest diner 
pensem s’hauria d’haver destinat a finançar inversions per reactivar 
l’economia local, i no a invertir en immobles. La conclusió és clara, el 
Partit Popular malgrat el desastre que es va trobar, sembla que està 
complint. 
 
Fent una valoració general de la despesa, i sense pretendre fer un 
anàlisis exhaustiu del Pressupost, si m’agradaria fer menció a alguns 
punts que ens han cridat l’atenció. Com ja he dit, en aquests moments 
de crisi econòmica pensem que seria bo destinar més recursos a 
promoció econòmica i serveis socials. Hem vist que el Gabinet de Premsa 
i Comunicació, per exemple, ens costa 427.000 euros a l’any, que són 
fàcils de reduir. Aquesta quantitat que vostès gasten en publicitat i 
propaganda supera per exemple la destinada a dinamització i promoció 
comercial que, per altra banda, i encara que quedarà pendent per altra 
moment, haurà que veure què fa realment el Consorci del Comerç pels 
comerciants d’aquesta ciutat i a què destina aquest pressupost. Però és 
que també xoca amb els 15.000 euros pressupostats per a foment de 
l’autocupació. Trobem a faltar més recursos per a promoció econòmica, 
per als comerços, per a les empreses. Hi ha poca ambició, poca energia 
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per a dinamitzar l’economia local. Pensem que en aquests moments és 
precís reduir aquesta despesa en propaganda, i aquest diner es podria 
utilitzar per a facilitar la creació de treball, cobrir algunes necessitats de 
serveis socials. Tornem a dir el mateix, és qüestió de prioritats. 
 
I ja per a concloure, pensem que aquests pressupostos són millorables 
per a que siguin una veritable eina contra la crisi econòmica de la nostra 
ciutat. Ens sembla que aquests pressupostos podrien prendre més 
seriosament el problema de l’atur i la manca de pols econòmic de la 
ciutat. Pensem que no es trasllada aquesta potencia econòmica que té 
l’Ajuntament cap als ciutadans, per això votarem en contra del 
pressupost. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
En primer lloc des del Grup Municipal Socialista volem agrair la voluntat 
de tots els Grups polítics municipals per parlar del pressupost. Les 
últimes setmanes ens hem vist i des d’aquest Grup hem estat a la 
vostra disposició per aclarir, per explicar, per comentar tot allò respecte 
dels números que marcaran les polítiques que impulsarem a la ciutat. 
 
Ens hagués agradat compartir amb tots el projecte de pressupostos 
encara que sigui per responsabilitat, perquè l’escenari en què ens 
trobem és un exercici complicat i plegat d’incerteses.  
 
El pressupost és l’eix vertebrador que impulsa el model de ciutat que 
volem i marca també per tant les nostres prioritats polítiques. I nosaltres 
ho tenim clar, les persones i el seu dia a dia és allò més important per 
aquest Govern, l’actualitat, però també és veritat que aquest últim any 
ha marcat tota la vida de la ciutat.  
 
A nivell de l’Estat les successives retallades de drets ens han anat 
ofegant la salut, l’educació. Jo crec que hem vist marees inclús de tots 
els colors en contra de les polítiques privatitzadores i neoliberals del 
Partit Popular. A més, fins i tot volen treure competències als 
Ajuntaments, i la veritat és que parlaves Max, de recuperació 
econòmica, bé, em sembla una autèntica demagògia parlar de 
recuperació econòmica quan hi ha més de sis milions d’aturats a 
Espanya, i quan hi ha vuit mil persones aturades aquí a Cornellà. A 
Catalunya pràcticament el mateix, la seva agenda només es preocupa 
de temes nacionals i territorials, perdent de vista l’agenda social, i 
perdent de vista també el deute que té la Generalitat de Catalunya amb 
els Ajuntaments. Amb nosaltres el deute ascendeix a nou milions 
d’euros. 
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Parlaves Rossell de quatre milions, potser primer que ens paguin els nou 
que deuen, i desprès parlarem de quatre més, però que vinguin primer 
els que deuen. 
 
Bé, la veritat és que davant d’aquesta situació, davant d’aquest 
escenari, avui hem presentat un pressupost per defensar Cornellà. 
L’escenari social i econòmic actual ara és més greu que el de fa un any, 
les línies vermelles s’han traspassat i som els Ajuntaments els que hi 
donem la cara, intentant pal·liar la crua realitat de moltes famílies. 
Davant d’aquesta situació, nosaltres, aquest Govern, primer intenta 
mantenir tot allò que fem a la ciutat, que és una tasca complicada 
perquè la veritat és que no comptem amb cap altra administració perquè 
no ens acompanyen. I desprès intentem pal·liar les conseqüències de la 
crisi, i això és el que respon el pressupost que avui el Sergio ens ha 
explicat. 
 
El nostre full de ruta té quatre grans pilars intocables. Tenim l’acció 
social, tenim l’educació, tenim la seguretat, el manteniment d’espai 
públic. Els recursos destinats a polítiques d’acció social tornen a pujar 
un 6,35%. Cal donar eines a la ciutadania per a què es puguin aixecar 
per ells mateixos. Parlem de donar oportunitats a tothom, dintre de les 
nostres possibilitats. Parlem de prioritzar l’agenda social per poder viure 
amb dignitat, per això tornarem a fer Plans d’Ocupació propis destinant 
més dos milions d’euros a contractar tres-centes persones. Això són 
molts recursos que els destinem a través de l’Acord Social contra la 
crisi. Aquesta continua sent la nostra prioritat. Impulsarem l’educació 
com a eina d’igualtat d’oportunitats, com hem fet fins ara, amb “Educar 
per Creixer”, o creant la “Xarxa 06”, o impulsant projectes d’anglès, o de 
comprensió lectora, o de repàs escolar com tot just els projectes que fa 
uns dies s’han començat.  
 
En aquest Pressupost la seguretat també ha jugat un paper important. I 
finalment tornarem a destinar molts recursos al manteniment de l’espai 
públic, un 25% del pressupost. Per què?, doncs per evitar així la 
degradació d’espai públic. Continuarem amb projectes com el “A prop 
teu”, a on comptarem amb la complicitat de la ciutadania, on la millora 
de la ciutat es realitza amb la col·laboració dels ciutadans. Mantindrem 
les subvencions a les entitats. Les inversions les finançarem amb 
recursos propis i, a més, també reduirem un mica l’endeutament del 
municipi. 
 
Mantenim la contenció fiscal, de mitjana pugem l’IBI un 2% mentre 
congelem tots aquells impostos que tenen a veure amb l’activitat 
econòmica. Incorporem en la nostra despesa corrent tots els 
equipaments de la ciutat, comptant amb la incorporació anual del 
complex aquàtic esportiu de Can Mercader, i de la nova Biblioteca de 
Sant Ildefons que vam inaugurar al mes de març. 
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En resum aquest és un pressupost per als nostres ciutadans d’ajuda 
social per a evitar la fractura social. Aquest és un pressupost per a 
protegir la ciutat i les persones que no poden valer-se per si mateixes. 
Són uns números que donen eines a la ciutat per a continuar endavant, 
per a oxigenar a les persones mentre altres administracions asfixien. 
 
Nosaltres, aquest Grup Municipal, la veritat és que agraïm el suport 
d’Iniciativa Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, i a la resta 
d’oposició, doncs la veritat és que els demanem responsabilitat. Tenim 
clar que el Partit Popular amb les seves propostes, allà on governa 
doncs crea desigualtats, retalla drets, retalla prestacions, empobreix la 
població. El que si entenen els ciutadans de Cornellà, és evident, que 
cada vegada paguem més per tot gràcies a la vostra pujada de l’IVA, la 
vostra pujada de l’IRPF, a la reducció de beques, a la reducció d’ajudes, 
i Convergència, la veritat és que no entenem quines són les seves 
prioritats, no, allà a on governa. Perquè, per exemple, ja sabem que 
l’any vinent no tindrem ni un sol euro per a les escoles bressol, què 
fem?. Quina és l’excusa aquesta vegada?. 
 
Escolteu, en això si que coincidim Max, és qüestió de prioritats. 
Nosaltres des de fa molt anys mantenim la mateixa línia amb els 
pressupostos. Avui presentem uns pressupostos de continuïtat, de 
setanta milions d’euros. Uns pressupostos per resoldre, per respondre 
amb les nostres úniques forces, amb la realitat actual que tenim, on 
definim i construïm les nostres prioritats per aquest proper any. Són uns 
pressupostos socials, rigorosos i sobretot responsables per a les 
persones, avalats en definitiva per la trajectòria de gestió que són, 
evidentment, la garantia per aquest futur de la ciutat. 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Intentarem respondre ràpidament a tot, o a tot no però a algunes coses 
que s’han dit. 
 
En primer lloc, senyor Rossell, m’haurà de permetre que li recordi el que 
ja li vaig dir fa un any aproximadament en aquesta sala. Jo li deia, 
senyor Rossell, dues coses l’any passat. Deia que no es creia que no 
ens endeutaríem o que baixaria l’endeutament, bé, ho va dir l’any 
passat. S’ha demostrat aquest any que no ens hem endeutat més del 
que vam dir, i no només això sinó que al 2013 no ens endeutem. També 
deia que tenia dubtes sobre el Pla d’Ocupació que es proposava i sobre 
l’Acord Social, bé, doncs no només s’ha fet el Pla d’Ocupació sinó que 
s’ha dotat de recursos, i això li vaig dir també. Imagino que l’any que ve 
amb aquesta intervenció que vostè ha fet li podré dir que el que ha dit 
aquesta vegada no s’ha complert. 
 
Aquesta va ser part de la meva segona intervenció al debat de 
pressupostos de l’any 2012. 



 
 

 
 

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

 

 39

 
Llavors ara li diré el que vostè deia que no s’ha complert. Vostè parlava 
de contenció fiscal, que estaven profundament preocupats per 
l’increment d’impostos que pateix la ciutat, que les congelacions que 
proposava el Govern eren insuficients per reactivar el teixit econòmic de 
la ciutat, que l’agradaria sentir que es tractava de trobar l’equilibri, per 
una banda, d’evitar la pressió fiscal, i per altra, mantenir la capacitat 
de l’Ajuntament de garantir els serveis bàsics, d’atendre les necessitats 
de la ciutadania i de fer costat a aquelles persones que decideixen 
emprendre una activitat econòmica en la nostra ciutat. I aquesta vegada 
no he tallat frases, ho dic perquè no em digui que l’he tallat la seva 
intervenció, perquè no les he tallat. 
 
Dons bé, jo els hi dic ara que aquests serveis bàsics no només estan 
garantits sinó que han augmentat. No li diré res més sobre atendre les 
necessitats de la ciutadania i fer costat a aquelles persones que 
decideixen emprendre una activitat econòmica en la nostra ciutat, 
perquè jo crec que ja he parlat d’aquest tema en la meva primera 
intervenció, i es va parlar en el Consell d’Administració de l’empresa. En 
cada Consell d’Administració de l’empresa s’explica què es fa en 
promoció econòmica, el que fa el Centre d’Empreses, el que fa l’Auditori 
que també és cultura però és promoció econòmica, i el que fa la Fira. 
Però clar, també és cert que s’ha de venir a tots els Consells 
d’Administració, s’ha de venir i s’ha d’escoltar una mica el què diuen els 
gerents, al què diuen els consellers, etc... Si no venim, òbviament és 
complicat que ens assabentem de què passa a l’empresa. Desprès 
parlem només de números, però no ens assabentem del que fem a 
l’empresa. 
 
El que sí li diré i el que és clar es què aquest Ajuntament ha augmentat 
més d’un 300%, 2,2 milions d’euros el pressupost d’acció social en sis 
anys. M’explica quin Ajuntament ha fet això?. Quina administració ha 
fet això? Més d’un 300% en sis anys. I en l’educació en un 250% també 
en sis anys, i això no és broma ni és això de que ho dius aquí i ja queda, 
em quedo tant tranquil. No, això són números i es pot comprovar. 
 
I els explicaré una vegada més que aquest Govern el que fa és 
compatibilitzar l’augment de la despesa social amb la pressió fiscal 
adient, suportable, molt per sota dels nostres augments d’impostos. I 
òbviament molt per sota d’altres augments que suporten altres 
ciutadans i que suporten els nostres ciutadans. Ho explicava l’Emilia 
ara. Hi ha altres que pugen els impostos directes com l’IRPF, altres que 
diuen que els baixaran com la Comunitat de Madrid, clar, tres-cents 
cinquanta milions que diuen que deixaran d’ingressar, bé, això són dos 
o tres hospitals que tancaran, o no sé quantes escoles, o no sé quants 
instituts. Aquesta és la política fiscal del Partit Popular, bé, si hem de 
baixar impostos per tancar hospitals doncs cadascú que s’apunti si vol o 
si no vol. També pugen els impostos indirectes com l’IVA, per tant 
detrauen recursos del consum, i desprès diuen que ajudem al comerç. Si 
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no hi ha consum el comerç no ven, perquè la gent no compra, 
directament. Desprès ens omplim la boca del que hem de fer des dels 
Ajuntaments, que no tenim la competència comercial, hem d’ajudar al 
comerç. Ja li explicaré desprès el que fa el Consorci.  
 
Aquestes administracions tampoc generen ocupació i tenen la 
competència. També s’obliden de la política social, i tenen la 
competència. I s’obliden de la política educativa, i tenen la competència. 
Ara, sí flexibilitzen el mercat laboral. Augmenten els horaris comercials, 
això també és una gran mesura per al petit comerç, augmentar els 
horaris comercials. I no voldria oblidar-me també de que disminueixen 
les aportacions als Ajuntaments, perquè, jo no ho explicaré ara, però 
vostè ho ha explicat tal i com ha volgut el tema del 18%. El que vulgui 
que es miri la memòria i llegeixi bé què diu el paràgraf primer de la 
segona pàgina de la memòria del pressupost. No cal, perquè són 
números i serà molt fàrragos explicar-ho ara. 
 
Tot això que genera tensions als Ajuntaments, sembla que els hi dóna 
igual, dic als Ajuntaments no a l’Ajuntament, però ho vaig dient any rere 
any, i bé, ho continuaré dient. Parlant de pressió fiscal, perquè clar, és 
que cada any parlem de pressió fiscal, i a veure si d’una vegada per 
totes parlem de veritat de pressió fiscal. No donarem cap definició de 
què és la pressió fiscal, perquè es pot mirar en qualsevol moment, el que 
si diré és que segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, les 
dades del Ministeri d’Hisenda, l’Ajuntament de Cornellà té una pressió 
fiscal a l’any 2012, de 571 euros per habitant quan la mitjana nacional 
a Espanya és de 590, i la mitjana nacional a Catalunya és de 679 i en 
la nostra forquilla de 75.000 a 100.000 habitants -perdó de 50 a 100 
mil habitants- la pressió fiscal per habitants és de 632,52 i el nostre és 
571. 
 
Això què vol dir?, vol dir que entre els 291 Ajuntaments que han donat 
dades a la província de Barcelona, nosaltres estem en el 226, sent el 
número 1 el que té la pressió fiscal més alta, i nosaltres estem en el 226 
de 291 a la província de Barcelona. A Catalunya estem al 548 de 941, 
això en el 2012. Però és que en el 2011 estàvem pitjors, estàvem en 592 
també per sota de la mitjana però 592 no 571. Al lloc 193 sobre 291 i al 
464 sobre 941.  
 
Què vull dir amb això?, que de l’any 2011 a l’any 2012, any en el que 
sembla ser segons les vostres intervencions, que la pressió fiscal ha 
augmentat una passada en aquest Ajuntament, en aquesta ciutat, la 
pressió fiscal ha baixat un 3,55%, encara no estan les dades del 2013. 
 
Informe d’ingressos fiscals per habitant es pot trobar a Internet, 
absolutament tots els Ajuntaments d’Espanya, només s’ha de clicar i es 
veu. Amb la qual cosa, bé, quan parlem de pressió fiscal i de què 
aquesta ciutat té una de les pressions fiscals més grans, doncs és una 
mica simpàtic el tema, per dir-ho d’alguna manera. Si parlem, ja sabem 
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que les comparacions són odioses, no? però no cal fer-les, només cal 
entrar aquí i mirar Barcelona, Sant Cugat, Mataró, Badalona, 
Castelldefels, i llavors veurem quina és la pressió fiscal de cadascuna. 
 
A partir d’aquí, i en altres qüestions, és cert que vostè, senyor Rossell, 
va dir a la Comissió Informativa que presentaria les al·legacions, les 
mateixes que va presentar l’any passat, perfecte, quedarà en l’acta. Va 
dir això, no?, que les al·legacions serien les mateixes, perfecte, cap 
problema, doncs ja les presentarà. Correcte. 
 
Deia també que l’increment de la Generalitat és d’un milió d’euros. Miri, 
el paper ho aguanta tot, vull dir, això ho diu vostè del nostre pressupost, 
no?. Si és cert, però no és només de convenis que viu l’home, per dir-ho 
d’alguna manera, s’han de pagar aquests convenis. Ho deia també 
l’Emilia, nou o deu milions d’euros que ens deu la Generalitat, exigibles 
cinc milions, reconeguts deu. 
 
Miri, hem rebut una carta fa poc del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya dient que sí, que es deuen, hi ha dues factures, una de dos-
cents quaranta mil i altres de cinc mil, que ho saben però que això ja 
demà perquè avui no poden pagar, demà, avui no. També hem rebut 
una altra, crec que és de cultura, el Pla de l’Entorn és cultura?, no. 
Educació, que ens diu que pel Pla de l’Entorn de l’any 2012 és que ja no 
hi han diners, llavors no pagaran res -no paguen ni del 2013 ni el 2014, 
ja del 2012-. I del tema de les escoles bressol sortíem de mil vuit-cents 
euros alumne per any, ara vuit-cents setanta-cinc, al 2014 no rebrem ni 
un euro, però és que el problema és que el 2012 i el 2013 no hem rebut 
absolutament res. Aquí hi ha vuit escoles bressol, i això són quatre 
milions i mig que estan al pressupost, quatre milions i mig que tampoc ni 
un duro d’això. 
 
Parla vostè del tema de la política lingüística, clar! perquè ha baixat la 
subvenció de la Generalitat. Si la Generalitat el conveni que hi ha ens el 
baixa, aquest com a mínim l’ha mantingut no com el del Consorci del 
Comerç, perquè no dóna un euro, i ho hem de posar nosaltres des 
d’aquest Ajuntament, amb aquesta pressió fiscal que suposadament 
puja, però ni un duro dóna al comerç de la ciutat. 
 
Els fluxos d’efectiu, estan al pressupost, no sé si estan com vostè vol 
que estiguin però estan, i em sembla que els ha demanat, perquè a la 
documentació que ha demanat jo tinc allà que posa fluxos d’efectiu. No 
sé, igual m’equivoco -aquí també ho dic- però comprovi-ho si us plau. I 
em sembla que ja està senyor Rossell. 
 
Senyor Funes, em deixa que també el citi amb el què va dir l’any 
passat?. Vostè va dir que aquest és un moment on estan xocant models, 
on la inèrcia general és d’imposar models neoliberals, depredadors amb 
el territori, models a on els drets no tenen cap paper, i nosaltres creiem 
que en aquest moment és justament el contrari del què hem de fer, és el 
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moment de defensar els drets. I la manera de defensar els drets és tenir 
uns bons serveis públics, una bona estructura pública que garanteixi 
l’accés a les persones als serveis universals com els presta avui 
l’Ajuntament. 
 
Bé, avui ha dit coses molt similars, crec que en aquest moment puc 
parlar en nom dels meus companys i companyes de govern subscrivint 
aquesta afirmació. I ho he dit abans, correm el perill de perdre 
competències, de què desapareixin de cop aquestes competències amb 
una llei. I què desapareixerà?, els serveis d’acció social, d’educació, 
aquells que ara aquí diem que hem de posar més diners i que hem de 
fer no sé què. I és el mateix Govern Central amb aquesta Llei de 
racionalitat i sostenibilitat local qui se’ls carregarà. I aquesta és la Llei 
feta pel Govern de Madrid, però és que si vostès miren la llei que vol fer 
el Govern de la Generalitat, són cosines germanes. És que són les 
mateixes, una està en català i l’altra està en castellà. Però realment si 
es mira el contingut, és molt similar. 
 
En tot cas, gràcies també pel suport -tal com ha dit l’Emilia- al Grup 
d’Iniciativa Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  
 
Senyor Palacios, benvingut al debat de pressupostos. “Bienvenido, al 
debate de presupuestos”. Jo li diria que tan fora de temps arriba el que 
va massa de pressa com el que es retarda massa, i ara podria dir “fi de 
la cita”, però no ho dic. No ho diré encara que òbviament la frase no és 
meva, sinó que és de William Shakespeare. I ho dic per això de la 
queixa de no tenir temps per a estudiar els pressupostos, que sempre 
m’ha semblat que això és el què diuen els alumnes als exàmens, quan 
s’acaba el temps i diuen o escriuen que saben més però que no els hi 
dóna temps a explicar-se. I no ho dic en to negatiu perquè vostè i jo hem 
parlat del tema. Vostè ha fet una carta, jo l’he respost i en la Comissió 
Informativa cadascú ha dit el què pensava, crec des del respecte 
òbviament, que són punts de vista diferents, no ho faig amb un to 
negatiu però sí que li vull comentar. 
 
I ara disculpi’m que li citi, senyor Casado, ja que avui no l’hem escoltat, 
disculpi’m també que li citi, i en aquest cas dient una cosa que vostè va 
dir l’any passat, és a dir, volen que es debateixin a les Comissions 
Informatives els pressupostos, s’ha fet, ho ha dit el seu Portaveu. Doncs 
sí, per a que vegi que també s’escolten, s’atenen i es fan coses de les 
que vostès diuen aquí. 
 
Senyor Palacios, les persones no es rescaten, a les persones s’ajuda, el 
que es rescata són els bancs que és el què fa el Partit Popular, rescatar 
bancs. Bancs que han fastiguejat persones i les persones no es 
rescaten, s’ajuden de millor o pitjor manera, com es pugui, per 
descomptat, amb els recursos que ens dóna el Govern del Partit Popular 
fem el que podem, és a dir, res, perquè ho fem amb recursos propis. Però 
no es rescaten persones, s’ajuden. 
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El Consorci de Comerç si realment tinguéssim que fer alguna cosa per al 
comerç amb les ajudes que rebem de totes les administracions 
supralocals, doncs probablement no faríem res. Si portem pujant el 
pressupost del Consorci bàsicament amb aqueixa gran pressió fiscal de 
la que vostès parlen, i aguantant com puja l’IVA, com la gent consumeix 
menys, i desprès diu que els comerços tanquen, clar, si la gent no 
consumeix, i no consumeix per culpa de l’Ajuntament?, segurament no 
consumeix per culpa de l’Ajuntament. 
 
El tema de promoció econòmica, li torno a dir que promoció econòmica és 
moltes coses, no només l’Àrea municipal d’Ocupació, és ocupació, és 
comerç i és l’empresa. Només parlem de l’empresa quan els problemes 
són econòmics, però mai parlem de què fa l’empresa. Mai parlem de les 
empreses que hi són al Centre d’Empreses, als vivers. Mai parlem de 
què fa la gestoria laboral i fiscal què fa el Centre d’Empreses ni de les 
naus que hi són al Centre d’Empreses. Sembla ser que no, que això no 
interessa. Això és dinamització comercial, això és dinamització 
empresarial, però això se’ns oblida sempre. 
 
El mateix que l’activitat firal que -torno a dir- no serà per les ajudes que 
tenim en aquest cas de la Diputació o de la Generalitat per a fer Fires al 
nostre recinte firal. Recordo que vam deixar de fer Agrotur, perquè la 
Diputació de Barcelona, quan portava aquesta Àrea el PP va deixar de 
donar la subvenció que abans es donava. I desprès amb Convergència, 
doncs ho va tenir fàcil, si ja no la donava el PP per què l’anava a donar 
Convergència. I algunes altres també s’han caigut, però no em vull 
estendre molt, però allà hi és la Fira. I fem Fires i esdeveniments, però 
també s’ha de saber què es fa. 
 
El que es fa a l’Auditori, a part de ser cultura, no és dinamització?. No hi 
ha contractades empreses que també treballen allí?. Jo crec que sí, i 
cada vegada que hi ha un Consell d’Administració veig l’informe, i 
s’explica tot el que es fa. S’ha d’anar, s’ha de preguntar, això ho fa molt 
bé el senyor Rossell, va, pregunta tot el que té que preguntar i se’l 
respon com bonament es pot. Estarà d’acord o no, però se’l respon el 
què vol preguntar. I ja està. Però s’ha d’estar allí. 
 
Llavors, compte amb el que diem, i ho dic sense cap acritud, però amb 
compte amb el que diem perquè també és necessari tenir tota la 
informació, el context, o sigui, no quedar-nos només amb un 
percentatge. Veiem una mica la radiografia de tot, i quan parlem de 
dinamització o parlem d’empresariat, tampoc l’he vist mai -que tampoc 
té per què venir- en cap esdeveniment del “Cornellà Creació”, el qual hi 
ha una mitjana de 170-180 empresaris i comerciants que fan negocis 
allí entre ells, perquè es coneixen, o no es coneixien i són de la mateixa 
ciutat. I portem quatre anys, tenim acords amb Aigües de Barcelona, 
amb La Caixa, amb Siemens i amb el World Trade Centre, per poder 
finançar tot això. 
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Bé, són coses que potser no són importants i dóna igual que constin a 
l’Acta, per això no les diem, no? Però crec que, al menys hi ha que 
passar, encara que només sigui de puntetes, perquè és important per 
aquesta ciutat, tot és important. Gràcies. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Amb voluntat de ser breu, jo també m’afegeixo a les paraules del Tinent 
d’Alcalde referides al Portaveu del Partit Popular de “benvinguda al 
debat de pressupostos”. També m’afegeixo a totes les excuses de 
l’alumne que s’ha referit del Partit Popular, però des d’aquest Grup 
municipal ens agradaria que no fos veritat si és que aquest alumne ha 
copiat, perquè he tingut la sensació que aquest Grup municipal, que el 
Portaveu del Partit Popular ha fet servir frases textuals fetes servir per 
mi en el cas de l’any passat. Espero que no sigui el cas, però jo li faig 
saber perquè hi ha hagut aquesta sensació, en tot cas al debat de 
pressupostos, aquesta ha estat la sensació, i com quedarà escrit a les 
actes veurem que és el que hi ha. Per tant benvingut al debat de 
pressupostos. 
 
Nosaltres el que si volem deixar clar en les explicacions que feia servir el 
Tinent d’Alcalde respecte a la pressió fiscal, que és obvi que no podem 
comparar tots els municipis per igual, perquè si vostè vol comparar un 
municipi amb una densitat cent vegades inferior a la nostra, és obvi que 
la pressió fiscal que haurà de tenir és molt major, ja sabem que si vols 
tenir una xarxa d’abastament d’aigües, una xarxa de clavegueram, si 
vols tenir una xarxa d’enllumenat, doncs els costos són tremendament 
diferents. Per tant hi han molts municipis i ja sabem que si hem de fer la 
comparativa ho hem de fer amb la comparativa amb municipis amb 
tipologia semblant i hem d’agafar tots els municipis del voltant. Això ja 
ho farem, no es preocupi. 
 
Pel que fa a la situació d’altres administracions i al que sempre es 
refereix aquest Grup, ja sabem quina és la situació de les altres 
administracions i per tant no podem respondre davant d’elles perquè 
prou feines tenen. Per tant i això han sigut també paraules d’aquest 
Portaveu, és que només compta amb el nostre propi esforç i amb les 
nostres pròpies capacitats per tirar endavant. I aquestes paraules més 
que mai avui tornen a ser vigents, per tant el que els hi demanaríem és 
que, si us plau, sabem on som, sabem on hem d’anar i el que sí hem de 
tenir clar és fins a on arribem. 
 
També referir-me al cas de l’estudi de fluxos d’efectiu, referit a 
l’empresa municipal. Al pressupost de l’empresa municipal, no he trobat 
ni aquest any ni l’anterior, ni l’anterior, l’estudi de fluxos d’efectius, i no 
és la primera vegada que ho anomeno. En tot cas suposo que ja tindrem 
prou temps de debatre això.  
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I finalment dir el nostre posicionament que no l’havíem dit, tot i que es 
donava ja per suposat quin era, ens hagués agradat que, donada la 
situació actual, hagués hagut més marge per intentar sumar. Crec que 
s’hagués pogut aconseguir, i més quan les nostres propostes a les 
Ordenances Fiscals no eren al·legacions sinó que eren propostes per 
incorporar inicialment. Ens hagués agradat un gest i això potser ens 
hagués portat a sumar. En tot cas el nostre posicionament final, pel que 
fa al pressupost serà una abstenció i pel que fa a les Ordenances 
Fiscals mantindrem el vot en contra d’altres anys presentant les nostres 
propostes per l’any 2014. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Breument. En aquests debats és fàcil agafar dos conceptes potents, 
impostos i política social, ficar-los en una coctelera i acabar ajustant el 
discurs. Al final segurament surten discursos contradictoris, jo estic 
segur que ja que el Tinent d’Alcalde m’ha citat, que les meves frases no 
han estat reproduïdes per cap dels Portaveus de la resta de grups i crec 
que ni el grup de Convergència, ni el grup del PP estan massa d’acord 
amb el què vaig dir l’any passat, i suposo que tampoc estan massa 
d’acord, amb el que he dit ara. 
 
En definitiva, les polítiques socials i els impostos per nosaltres són 
importants i són sèries. I ara mateix només has d’agafar els números i 
veure quant ingressem d’IBI, aquests 24 milions i escaig si no em falla 
la memòria, i sinó em corregirà el Tinent d’Alcalde, que paguen les 
famílies de Cornellà. I estic convençut que a les famílies els hi costa un 
esforç pagar, a totes les famílies de Cornellà que paguen l’IBI i que 
porten aquests recursos a l’Ajuntament. Per tant estem en l’obligació de 
fer una bona despesa d’aquests, una despesa coherent i que gastem bé 
aquests vint-i-quatre milions i la resta que ingressem, crec que és una 
responsabilitat important que en aquest moment té l’Equip de Govern, 
però que la resta hem de garantir que així es faci.  
 
Nosaltres tenim el convenciment que estem en una ciutat solidària i que 
molta gent de Cornellà -crec i sospitem- que majoritàriament ens 
considerin solidaris, i per què no dir?, també d’esquerres, creiem que és 
important que l’Ajuntament faci una funció redistribuidora. I aquesta 
funció redistribuidora en molts casos la fem des de l’Àrea d’Educació, 
des de l’Àrea de Benestar, des de les Àrees d’Acció Social, en definitiva 
es fa aquesta funció des de l’Àrea d’Ocupació, i creiem que s’està fent. 
Ens agradaria poder fer-ho més, però reconeixem que s’està fent i és el 
que estem fent avui, reconèixer que això es fa.  
 
Em preguntaven fa unes hores quina opinió donen les polítiques socials 
i un cop més el Regidor de Benestar Social va dir: “Home, fa una certa 
enveja poder disposar de tants recursos per política social”. I desprès 
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m’ho he repensat i he dit: “No, no em fa una certa enveja, perquè si 
tenim tants recursos per polítiques socials és perquè la situació de la 
ciutat està fotuda”. I segurament quan a un li va tocar ser Regidor, la 
situació era millor i probablement no teníem aquestes vuit mil famílies, 
aquestes vuit mil persones a l’atur, moltes d’elles sense ingressos. Per 
tant nosaltres sí que creiem que aquest esforç s’ha fet, de fet el 
certifiquem. El certifiquem al menys dos exregidors de Benestar Social, 
asseguts en aquest Grup certifiquem que aquest camí s’està recorrent i 
que lamentablement s’està recorrent perquè la resta d’administracions 
no ens ajuden i perquè la situació econòmica és molt fotuda i les 
famílies necessiten suport. 
 
Insistim, gastem bé en el què fem, siguem rigorosos i en aquest any jo 
crec que ens podem entendre en la necessitat de fer això que creiem que 
és evident i és clar. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Espero no deixar-me res. Primer, dir-li a Jordi que res, que si s’ha sentit 
tan identificat amb les propostes i amb el discurs que hem fet, em 
sembla bé que de sentir-se tan identificat l’hagi semblat fins i tot seva la 
intervenció. 
 
Desprès, en quant al que ja hem comentat que avui es reitera, referent 
al temps amb el què se’ns entrega la documentació, simplement penso 
que si l’Ajuntament la té crec que amb la simple petició bastaria per a 
què ens l’entregués. O sigui, no estem demanant res estrany. Diem que 
en lloc d’una setmana el definitiu, i aquests quinze dies abans aquesta 
primera documentació, que ens la donessin amb més antelació. És 
només això, no és qüestió de si tenim o no tenim temps, si som bons o 
dolents alumnes, o si fem els exàmens bé o malament. Simplement és 
això, és una petició, és el segon any que la fem i crec que tenint-la a les 
mans és tan senzill com entregar-la. 
 
Més coses, aquí s’ha parlat de demagògia al meu discurs. Jo crec que 
demagògia és gastar més del que es té, endeutar-se, i desprès quan un 
altre ve a solucionar aquest problema dir-li que està fent demagògia. 
Això sí que crec que és demagògia de veritat, el gastar més del que es té 
i l’endeutar-se més del que es pot. 
 
S’ha parlat de retallades, de privatitzacions, s’ha parlat de polítiques 
que està fent el Partit Popular, que efectivament són polítiques que 
poden resultar antipàtiques per als ciutadans i ciutadanes. Poden ser-
ho, però per descomptat són polítiques valentes i que estan iniciant el 
camí de la sortida de la crisi. Per descomptat no es surt de la crisi amb 
el Pla E, amb despesa innecessària o amb inversions quan no es tenen 
diners. 
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Hem parlat també en la meva intervenció inicial, he fet èmfasi en la 
necessitat de destinar fons a empresa, emprenedors. Jo crec que quinze 
mil euros en un pressupost de setanta milions per a l’autoocupació 
sincerament és molt poc. Crec que es podria destinar més a 
l’emprenedor. 
 
S’ha parlat de pressió fiscal, simplement són dades estadístiques, ha 
citat a l’INE, però aquí la qüestió seria, l’INE fa les estadístiques sobre 
empadronats al municipi no sobre contribuents, llavors s’hauria de 
veure realment, crec que és complicat però crec que s’hauria de veure on 
és la pressió fiscal. 
 
I referent al Consorci, jo no he parlat de les partides que es destinen ni 
si és molt o és poc, simplement saber a què es destinen. Si tot el 
pressupost del Consorci va destinat realment al comerç de Cornellà. 
Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Vostè té sort que no hi ha premsa aquí perquè clar vostè ha dit que la 
senyora Ana Botella i el senyor Ruiz Gallardón són uns demagogues. És 
el que ha dit, literalment, i és el que queda reflectit a l’Acta, ho dic per a 
què quedi clar. És a dir, senyors i senyores que han gastat més del que 
podien, i podem donar una llista, la senyora Rita Barberà, i podem 
donar moltes més llistes. Per tant és el que vostè ha dit. 
 
Jo, ho he dit en moltes ocasions i ahir ho parlava amb més Alcaldes, i és 
una cosa que comparteixo amb Jordi. Fa pocs dies em van explicar que 
en Alemanya ho fan a l’inversa, que la discussió és sobre la liquidació 
del pressupost, perquè realment és la que t’acaba dient en què t’has 
gastat el diner. Al pressupost en una partida podem posar vuit milions 
d’euros que ens gastarem en pintar la ciutat, per posar un exemple, i 
desprès no es gasta res. Però tu ho has posat d’inici, i vas fent. 
 
Ho parlava fa dos dies amb Alcaldes, però, bé, el país funciona com 
funciona, parlem més del pressupost, que el pressupost tothom sap que 
és preventiu, que les modificacions de crèdit les fa tothom. Per tant no 
intentem –diríem- enganyar a ningú, com a mínim, les nostres són 
transparents, les nostres vull dir del mon municipal. 
 
Les d’altres administracions sí que no són transparents, a veure si 
m’explico, les que fa la Generalitat o les que fa l’Estat, per raons òbvies, 
però les nostres sí que ho són, les dels municipis. És una tècnica 
habitual, perquè passen coses, tens algunes vegades més ingressos, 
algunes vegades urgències que tens que atendre, i coses que no has 
previst i no passa res, si l’important del pressupost és que 
paral·lelament tu tinguis tresoreria, tinguis els diners. Perquè a mi que 
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al pressupost d’una administració posi que em donarà més diners, si 
desprès resulta que diu que no té diners per pagar, de què em serveix?, 
de què serveix a la ciutadania de Cornellà? De res. No ens enganyem. 
 
En el tema fiscal, demanaria una mica de rigor. El Partit Popular que té 
una baralla interna i externa, que és als mitjans de comunicació, perquè 
diuen que el senyor Rajoy puja i ha pujat més els impostos que ningú. 
Això no ho dic jo, ho diuen dirigents del Partit Popular. Nosaltres 
plantegem un creixement del 2%, al conjunt és molt menys però molt 
menys. Clar, el Conseller d’Economia de Catalunya diu: “escolti, jo tinc 
que pujar els impostos”. Per tant, jo diria que una mica de rigor, en un 
plantejament de contenció, que és el que fem aquí, un plantejament de 
contenció. 
 
Només un matis Arnau, dels vint-i-quatre milions d’euros que estan 
previstos, no paguen el 100% les famílies de Cornellà, no, és que és molt 
important, paguen onze o dotze milions les famílies de Cornellà i la resta 
ho paga l’activitat econòmica, compte!, no és el mateix. L’activitat 
econòmica contribueix a què en aquesta ciutat podem tirar endavant 
projectes del nostre funcionament. I el funcionament és molt clar, quants 
serveis s’han tancat?, quants equipaments s’han tancat?, dos.  
 
No és veritat allò del 6% de les partides de polítiques social, no és 
veritat. Les partides de polítiques socials que tenen que veure amb 
beques menjador, amb ajudes a la gent gran, ajudes als joves, ajudes a 
les famílies, pugen molt més. I unes partides que estan al capítol I 
destinades a Plans d’Ocupació són molts més diners i és un creixement 
molt més important, però dóna igual l’important és que aquest any més 
o menys quatre-centes persones han estat contractades per aquest 
Ajuntament i l’any que ve ho mantindrem, i aviso ja, al 2015 també.  
 
Això no ho fa cap administració i nosaltres estimulant l’economia local, 
ho intentem, però no depèn de nosaltres, tant de bo!, depèn d’altres 
administracions. I l’any que ve per exemple, nosaltres no rebrem ja al 
pressupost cap aportació de la Generalitat per les escoles bressol, cap, i 
es que tenim pendents no les han pagat. Ens deuen nou milions d’euros, 
de tot, Llei de Barris, despesa corrent, despesa que té que afrontar el 
Govern de la Generalitat. Es va comprometre el Govern amb nosaltres 
que cobraríem d’aquí a finals d’any, i ara no ho sabem.  
 
La culpa sí, la té Madrid. Ja estic fart, la culpa la té Madrid. La primera, 
de la crisi econòmica. La segona és de manca de responsabilitat d’uns i 
d’altres, però al final qui paga són els ciutadans. I d’aquesta bandera 
no parlem, parlem de moltes banderes. Però la bandera del dia a dia de 
la gent que aixeca la persiana, no parlem, sigui un comerciant o sigui 
una persona que surt al carrer a buscar-se la vida. 
 
I el pressupost municipal només intenta pal·liar en part això, i mantenir 
aquesta ciutat, i evitar la degradació del seu espai públic. I crec que 
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aquesta és una voluntat, sempre ho he dit, de tots i totes els Regidors i 
Regidores que estem aquí, independentment del color polític. 
 
Per això algunes vegades, jo crec que hi han recursos dialèctics que es 
podrien asserenar, perquè totes les administracions -per això he dit que 
no vull comparatius amb l’Ajuntament del costat, amb altres 
Ajuntaments-, cada Ajuntament intenta fer en aquests moments el que 
pot. Uns aixequen mitja ciutat en aquests moments, ho hem vist aquests 
dies en la premsa, doncs molt bé, si aquesta és la prioritat, està bé i 
altres intentem aixecar vides que en aquests moments ningú es 
preocupa d’elles. 
 
Nosaltres tenim un 25% de les persones que estan a l’atur, que porten 
més de dos anys buscant ocupació. Tenim més d’un trenta per cent de 
la gent que està a l’atur que ha deixat de cobrar qualsevol subsidi, i 
aquestes persones nosaltres les hem marcat com la nostra prioritat. 
Això ho podria parlar la Montse i d’això parla el pressupost. 
 
En el tema de l’educació parlar del mateix, mentre que un Conseller 
negava al mes d’agost que no hi havia malnutrició infantil en aquesta 
ciutat, professors, gent d’esplais, voluntaris, s’implicaven en donar 
menjar pels nens. I jo no penso amagar això, ho he dit moltes vegades, 
no penso amagar la pobresa que hi ha en aquesta ciutat, perquè hi ha, 
perquè hi ha gent que pateix. I encara sort que tenim això, una gran 
xarxa de molta gent que s’implica. I el pressupost intenta respondre a 
això. Però jo d’això tampoc faré un gran discurs, és una aportació 
modesta, humil, però malauradament és la única que als ciutadans de 
Cornellà fa una administració pública, la única. Al mon local, quan dic 
mon local dic Ajuntament, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana 
de Barcelona, els únics, independentment dels colors polítics, la resta 
no, la resta estan amb les banderes. La primera bandera que hi ha, és 
la dignitat de les persones, sense dignitat no hi ha sostenibilitat social, 
no ens enganyem!, i d’aquesta ens oblidem moltes vegades. 
 
El pressupost que plantegem, el creixement de les Ordenances que 
plantegem és acurat a les nostres necessitats, a les nostres realitats. A 
tots ens agradaria molt més. És evident que hi han discrepàncies de 
criteris, discrepàncies d’actius, faltava més!. Per això estem en diferents 
espais polítics, però jo us prego que no es pot dir: “escolti, vostè” quan tu 
estàs en un partit que deu ni do el que fa!. I és normal, moltes vegades, 
és normal. Però, amb compte. 
 
El pressupost obeeix a això, a què desprès serà modificat, doncs que 
sigui modificat. En aquest moments la Diputació de Barcelona ens ha 
dit: “escolti, hi ha un Pla d’Ajuda Especial, extraordinària per valor de 
trenta milions d’euros”, no sé quants diners seran d’això per a 
l’Ajuntament de Cornellà. Els que estem aquí que estem en un tema 
supramunicipal, sabem que molts Ajuntaments rebran part d’aquest 
diners i anirà a la caixa, i aquest Ajuntament quan rebi aquest diners, 
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els que siguin, aniran a incrementar la nostra actuació. Aquesta és la 
diferència. I d’això el Pressupost no parla, però la realitat 
pressupostària quan s’acabi i es liquida sí que parla. 
 
I ajudem, i tant que ajudem. Miri, em fa molta gràcia quan diuen que hi 
ha partides que sobren. Miri, els quatre-cents quaranta-cinc mil euros de 
les partides de l’Àrea de Comunicació són petites empreses reals, 
gràfiques d’aquesta ciutat. Així de clar, o qui fa el fullets?. No els fem 
nosaltres, ho paguem a empreses de la ciutat. I moltes vegades diem: 
“escolti, deixi de fer el càtering”. Molt bé, si nosaltres el que fem sempre 
són patates fregides i a mitges. Sí, i en això tots hem coincidit. I què és?, 
doncs un petit comerciant que resulta que fa aquestes coses. Si 
l’Ajuntament en aquests moments li treu això que a vostè tant li 
preocupa, treu activitat econòmica, ingrés econòmic. El mateix és en 
aquestes partides, perquè totes són finalistes. Els diners els cobren 
empreses que treballen per l’Ajuntament, per cert, cobren, que és molt 
important també, perquè potser ho tens al pressupost però desprès no 
ho cobren. 
 
Per tant, la suma de tot això, el poder ajudar en aquests moments a una 
entitat com el Cornellà, la Coordinadora Contra la Marginació que ha 
tingut un problema, hem respost. Aquestes són modificacions de crèdits 
que hem fet, i puc posar molts exemples. I d’això només pot estar 
orgullós el Govern?, no, d’això tenim que estar orgullosos tots, amb les 
nostres discrepàncies. 
 
El pressupost és un ens viu. És un instrument, no és una finalitat. El 
pressupost parla del què vols fer, i nosaltres volem fer en aquesta ciutat 
una cosa que ha explicat el Tinent d’Alcalde. Un compromís basat en 
l’educació, ningú pot negar aquesta realitat, més de cent quaranta 
persones han treballat amb nosaltres en un projecte que és “Educar per 
créixer”. Hem incrementat les partides de manteniment de la ciutat, i 
hem incrementat les partides d’ajudes a les persones. 
 
A l’igual que vam parlar en el seu moment sobre el pressupost de la 
Generalitat, el que la ciutat reclamava al Govern de la Generalitat, 
desprès parlarem del que reclamem al Govern de l’Estat. Per al Citilab 
nosaltres rebíem dos milions d’euros del Ministeri, ara rebem zero 
euros. Zero, no cinc-cents mil, quatre-cents mil, no, no, zero. Jo us 
reclamo -i ho he dit sempre- ajuda també, parleu amb els vostres. Dir-
los: “escolti, alguna cosa podríem fer, què qui es beneficia no és el Partit 
Socialista, ni el seu Alcalde, són els seus ciutadans”.  
 
Ho dic moltes vegades, hi ha hagut molts Regidors i Regidores en 
aquest Ple que han sigut d’altres forces polítiques i quan han tingut 
altres responsabilitats dels fronts de Cornellà han treballat per la 
Ciutat, independentment del color polític que governava. Us demano 
això també, perquè en aquest moment ho necessitem. En aquests i en 
tots, però molt més en aquest. És important.  
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El pressupost té una finalitat que és l’educació, la seguretat, el 
manteniment de la ciutat, i això no ho pot negar ningú. Hem incrementat 
els equipaments, hem posat en funcionament aquest any més 
equipaments, una biblioteca i uns nous equipaments esportius. 
Preveiem inversions en equipaments esportius de la ciutat per l’any que 
ve. Treballem en temes de cultura, en educació i perdoneu, sempre es 
poden fer més coses, d’acord, però ningú pot discutir que els nostres 
recursos estan molt, molt mesurats. 
 
I això s’ha vist cada any quan hem liquidat el pressupost. Mai hem 
estirat més la mà que la màniga, mai. I hi estan els resultats, i lamento 
que el tema de Procornellà -com sabeu- hi havia una reunió convocada 
abans de tot això, perquè volia fer-la abans del debat del pressupost, 
però sabeu perfectament que per motius personals això no ha pogut ser, 
i ens veurem d’aquí a uns dies. 
 
De totes formes jo agraeixo el to com sempre de les intervencions. 
Agraeixo que desprès, independentment d’aquest debat que és un debat 
important i per tant cadascú marca la seva posició, tots d’una forma o 
altra, contribuïm a fer Cornellà, el clima de ciutat de Cornellà. I això no 
ho podem perdre. Nosaltres necessitem aliances amb la gent de la 
ciutat, amb la gent que vol fer coses. Ara hem posat carpes, em sembla 
una partida de carpes, si no recordo malament. Per què ho fem?, perquè 
tenim gent de la ciutat que ara quan es munti la Fira de Santa Llúcia, la 
tenim que ajudar. Per què?, perquè són ciutadans que tenen iniciatives 
econòmiques voluntàries, i nosaltres estimulem i ajudem, però ho fan 
ells, no nosaltres. I crec que això és bo, i això és mèrit de tots, 
independentment de la votació sobre la modificació de crèdits. I jo crec 
que això està bé en una ciutat, en un moment complicat, dur. Com 
comentava abans de la situació de l’atur amb la destrucció de llocs de 
treball que s’ha produït a la ciutat, nosaltres no parem de buscar 
inversors. Però el que no volem són inversors especuladors, el que volem 
són inversors que generin riquesa, la que sigui, en l’activitat econòmica 
que sigui, que és la que és, no la que a nosaltres ens agradaria.  
 
Això és el què fem, i en aquest sentit nosaltres ens sentim recolzats pel 
Govern de la Generalitat i també ho diré pel Govern de l’Estat. No ho 
negaré. Em sento recolzat quan tenim que fer coses. No, no negaré que 
ens tanquen les portes, que no ens volen, però tots sabem, uns i altres 
que està molt complicat. Encara i així treballem per a buscar aquestes 
inversions. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
 
8. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 
2014. 

Aprovar inicialment el 
Pressupost General 2014. 

DICTAMEN 
 
“L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial 
Decret 500/1990 ha format el Projecte de Pressupost General de 
l’Ajuntament per a l’exercici 2014, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Interior, per la 
qual cosa el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 
112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals, del Pressupost General per a 
l’exercici de 2014, integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament, de 
l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de 
Llobregat i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa 
Municipal amb capital íntegrament municipal; Societat Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, Societat Anònima 
(PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de consolidació 
per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ 
 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT I.M.RADIO-
DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1 DESPESES PERSONAL   25.055.345,00 184.501,00 3.674.500,00 0,00 28.914.346,00 
2 BENS I SERVEIS  27.858.899,00 24.484,00 23.080.200,00 -33.000,00 50.930.583,00 
3 DESPESES FINANC.  208.608,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.258.608,00 
4 TRANSF.CORRENTS  9.857.534,00 0,00 0,00 -2.305.457,00 7.552.077,00 
 OPERACIONS CORRENTS   62.980.386,00 208.985,00 29.804.700,00 -2.338.457,00 90.655.614,00 

6 INVERSIONS REALS  4.064.639,00 0,00 0,00 0,00 4.064.639,00 
7 TRANSF.CAPITAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS  1.497.338,00 0,00 0,00 0,00 1.497.338,00 
9 PASSIUS FINANCERS  1.488.473,00 0,00 1.769.215,00 0,00 3.257.688,00 
 OPERACIONS DE CAPITAL   7.050.450,00 0,00 1.769.215,00 0,00 8.819.665,00 
 TOTAL DESPESES   70.030.836,00 208.985,00 31.573.915,00 -2.338.457,00 99.475.279,00 

 
 
 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT I.M.RADIO-
DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1 IMPOSTOS DIRECTES   37.204.373,00 0,00 0,00 0,00 37.204.373,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES  1.663.619,00 0,00 0,00 0,00 1.663.619,00 
3 TAXES I ALTRES ING.  9.167.082,00 49.228,00 28.290.400,00 -33.000,00 37.473.710,00 
4 TRANSF.CORRENTS  19.376.188,00 159.457,00 2.316.000,00 -2.305.457,00 19.546.188,00 
5 ING.PATRIMONIALS  1.122.236,00 300,00 0,00 0,00 1.122.536,00 
 OPERACIONS CORRENTS   68.533.498,00 208.985,00 30.606.400,00 -2.338.457,00 97.010.426,00 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 TRANSF.CAPITAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS  1.497.338,00 0,00 2.798.360,00 0,00 4.295.698,00 
9 PASSIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 OPERACIONS DE CAPITAL   1.497.338,00 0,00 2.798.360,00 0,00 4.295.698,00 
 TOTAL INGRESSOS   70.030.836,00 208.985,00 33.404.760,00 -2.338.457,00 101.306.124,00 

 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a 
l’exercici 2014. 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat 
establerta a l’article 169 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament, si durant 
el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sala el senyor Antonio Balmón 
Arévalo, Alcalde, assumint la presidència el senyor Antonio Martínez 
Flor. 
 
 
7. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat i l’Institut Municipal de Radiofusió per l’exercici 
2014. 

Aprovar plantilla  
Personal 2014 

DICTAMEN 
 
“Vista la proposta de plantilla de personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2014, elaborada pel 
Departament de Recursos Humans, així com el projecte de 
pressupostos pel mateix exercici.  
 
Atès el que es disposa en els articles 25, 26 i 28 1 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, l’article 283 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret 
Legislatiu 2/2003. 
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Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i 
funcionals previstes per aquest exercici. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per 
aprovar la plantilla de personal així com determinar els llocs de treball 
dels funcionaris d’acord amb el que preveu l’article 22 de la llei 
7/1985 de 2 d’abril i l’article 36 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió informativa d’Economia i Interior proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió per l’exercici 2014, que figura en el 
document annex I, i que forma part integrant del present acord, de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 25 i 26 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 126 del Reial 
Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril. 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial 
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies 
certificades de la mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament 
de Governació de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que 
preveu l’article 28 1 del Reglament al Servei de les Entitats Locals.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt set és l’aprovació de la plantilla de l’Ajuntament. Sabeu que és 
preceptiu amb el pressupost aprovar la plantilla, i en aquest cas portem 
els canvis que hi hauran durant l’any que ve, que serà només un. 
 
El personal funcionari quedarà exactament igual, el personal eventual 
quedarà exactament igual, i augmentarà una plaça del personal laboral, 
perquè dintre del Grup Professional de Tècnic Mig es crea una plaça 
d’educador infantil especialitzat a l’escola d’educació especial Virolai, 
que passa de quatre places a cinc. I això és per donar compliment a les 
normes que regulen les ràtios de personal en les escoles d’educació 
especial.  
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Aquí, és cert, hi ha una subvenció de la Generalitat, ho vaig dir en la 
Comissió Informativa i ho dic aquí. Aquesta sí la paguen, i com la 
paguen contractem a aquesta persona. Si no la paguessin també la 
contractaríem perquè el ràtio l’hem de complir tinguéssim o no 
tinguéssim els diners. Però com es diuen les coses bones i les no tan 
bones, en aquest cas hem de dir que la Generalitat en aquest cas la 
paga. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Manifestar el nostre vot favorable, però en tot cas preguntar per una 
última discrepància que ens ha arribat per part dels treballadors de la 
casa en relació a la valoració de llocs de treballs de la Guàrdia Urbana. 
No sé si s’ha pogut parlar amb el Comitè d’empresa d’aquest tema que 
ens han fet arribar fa unes hores en relació a la valoració de llocs de 
treball que hi ha de la Guàrdia Urbana, i que suposo tenen a veure no 
tant amb el conjunt de la plantilla sinó amb la funció. No sé si el Tinent 
d’Alcalde és conscient. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
No té res a veure amb la plantilla, té a veure amb el catàleg de llocs de 
treball que és altra qüestió. De fet s’ha presentat avui una instància per 
part del Sindicat Comissions Obreres que serà resposta quan toqui, és a 
dir, la setmana que ve. El que s’ha fet bàsicament és adscriure un 
personal que estava fent unes funcions en una àrea, en la mateixa àrea 
amb una altra responsabilitat. I en el tema de la Guàrdia Urbana, el que 
s’ha fet és una unitat que estava fent una feina, Unitat Especial de Sant 
Ildefons, dotar-la d’aquell, diguéssim, marc legal per a què puguin estar 
dintre d’aquesta unitat, s’han passat aquest guàrdies de guàrdies 
generals de barri o el que sigui, a aquesta unitat. Això és el que s’ha fet 
i s’explicarà en el seu moment. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
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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. Ampliar les funcions de l’Oficina Local d’Habitatge a fi que 
pugui acollir el Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona i ampliar l’encàrrec de gestió d’aquest 
serveis a Procornellà. 

Ampliar funcions Oficina  
Local d’Habitatge 

DICTAMEN 
 
“Per petició del Gerent de desenvolupament urbà i planejament de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A. (Procornellà), que va tenir entrada el 2 de juliol de 2013 
(RGE 19083), la societat municipal proposa la prestar un Servei 
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció 
Ciutadana (SAC) en l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà de 
Llobregat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, mitjançant 
la signatura del corresponent conveni entre l’esmentada Administració 
i l’Ajuntament i el posterior encàrrec de gestió a favor de la societat 
municipal, que ja té encarregada la gestió de l’Oficina Local 
d’Habitatge de Cornellà. 
 
De la documentació aportada, consistent en (i) proposta de conveni a 
subscriure entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, i (ii) informe 
sobre la implantació del servei emès pel Gerent de desenvolupament 
urbà i planejament de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
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Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà), se’n desprèn que 
el servei a prestar, és un servei de la Diputació de Barcelona dins del 
Protocol del Pla de “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
d’assessorament i cooperació local, en col·laboració amb l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (servei d’assessorament sobre el deute 
hipotecari, Ofideute), que s’ofereix a les persones amb problemes de 
pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals. 
Aquest servei es presta a través dels ens locals, i consisteix en 
l’assessorament jurídic, a través d’un lletrat designat pel Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i un servei de suport administratiu i d’atenció 
ciutadana, que s’ofereix mitjançant personal municipal. 
 
Es tracta d’un servei gratuït per als ciutadans i subvencionat per la 
Diputació fins un límit de 6.000€ anuals. Per part de la societat 
municipal es va sol·licitar dotació econòmica per poder prestar 
l’esmentat servei a través del preceptiu encàrrec de gestió (o ampliació 
de l’actual), el cost del qual, durada i mitjans tècnics i econòmics 
necessaris han estat informats pel Gerent de desenvolupament urbà i 
planejament de la societat municipal mitjançant informe de data 26 de 
juliol de 2013 qui, per un període anual, ha estimat els recursos 
necessaris en 6.135€, IVA inclòs al tipus actualment vigent, dels que 
corresponen 2.950€ a despeses del personal administratiu i 3.185€ al 
cost de material, mobiliari, subministraments i accés a la xarxa. 
 
Pel que fa al contingut de la proposta, està regulat a través d’un 
conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de Barcelona i 
aquest Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que concreta les 
obligacions d’ambdues parts, el contingut i condicions de prestació 
dels serveis d’Intermediació pels Deutes d’Habitatge (SIDH), a dur a 
terme, com hem dit, per lletrat aliè, i el Servei d’Atenció Ciutadana 
(SAC), a prestar per personal de l’ens local. L’ens local s’obliga a posar 
a disposició dels referits serveis, l’espai físic d’atenció al públic, el 
material, mobiliari, subministraments i connexions, i la Diputació 
facilitarà les eines informàtiques, les connexions als fitxers de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’aplicatiu HABICAT i una 
subvenció, per a l’anualitat de 2013, de 6.000€. 
 
Malgrat que l’aportació econòmica està prevista per anualitats 
naturals, la durada del conveni està oberta mentre romangui vigent el 
conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona i del Protocol general del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015), i sotmès a les seves possibles 
modificacions. No obstant, l’aportació anual de la Diputació serà 
objecte d’una addenda de conveni que caldrà formalitzar entre les 
parts. 
 
Pel que fa a la gestió del servei, es proposa que sigui encarregada a 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A. (Procornellà) en el marc de les activitats que 
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desenvolupa a través de l’Oficina Local d’Habitatge derivades de 
l’encomana de gestió aprovada per sessió plenària d’aquest 
ajuntament en data 31 de gener de 2008 i posteriors ampliacions, 
prèvia ampliació de les seves funcions. Com ja hem manifestat abans, 
segons l’informe emès pel Gerent de desenvolupament urbà i 
planejament de la societat municipal en data 26 de juliol de 2013, els 
recursos necessaris per a cada anualitat s’estimen en 6.135€, IVA 
inclòs al tipus actualment vigent. Ara bé, d’acord amb el conveni a 
subscriure, aquest cost serà assumit per la Diputació de Barcelona 
(amb un límit, pel que fa a l’anualitat de 2013, de 6.000€ o part 
proporcional inferior), contra liquidació emesa per part d’aquest 
Ajuntament i lliurada a través del Registre de Factura de la Diputació, 
mitjançant model normalitzat, abans del 31 de març de 2014. 
 
S’ha de dir que el conveni no preveu cap mecanisme de pagament 
directe als ens que tinguin encarregada la gestió, com serà el cas de 
Procornellà, la qual cosa, entenc que obliga a aquest Ajuntament, a 
dotar la societat dels recursos necessaris per a assolir els objectius del 
conveni i després rescabalar-se de la Diputació. Tot això sense 
perjudici que es reguli un mecanisme més àgil perquè la societat 
municipal pugui percebre directament la subvenció, sense necessitat 
de ser dotada prèviament per l’Ajuntament. 
 
Vist, en relació a la subscripció de convenis amb altres 
administracions, la regulació recollida als articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals; així com, la Circular 4/2008 de la 
Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 5 de juny de 2008, en 
matèria de formalització de convenis. 
 
Vist que segons els articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i l’article 10 de la llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornella) ostenta la condició 
de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà, recollida als 
seus estatuts i pot ser receptora d’encàrrecs de gestió. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal. 
 
Vist l’informe de l’Assessora Jurídica i la Directora d’Acció Territorial i 
Habitatge de data 16 de setembre de 2013, emès al respecte, i obrant 
a l’expedient. 
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Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ampliar les funcions de l’Oficina Local d’Habitatge a fi que 
pugui acollir el Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) i el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Aprovar la minuta del “Conveni de col·laboració a formalitzar 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Diputació de 
Barcelona, per al funcionament d’un Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciudatana (SAC)” i 
facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antoni Balmón Arévalo, 
per a la seva signatura. 
 
Tercer.- Ampliar l’encàrrec de gestió de Procornellà aprovat pel Ple de 
la Corporació en sessió de 31 de gener de 2008, a fi d’acollir les noves 
funcions de l’Oficina Local d’Habitatge per la gestió del serveis SIDH i 
SAC, en tot l’abast que resulta del conveni esmentat. 
 
La durada de l’ampliació de l’encàrrec s’estableix per tot el període de 
vigència del referit Conveni i les seves addendes. 
 
El cost de les noves funcions encarregades serà de 6.135€, IVA inclòs 
al tipus actual vigent, per a cada anualitat o la part proporcional que 
correspongui per períodes inferiors, en concepte de despesa de 
personal i cost material. El referit import serà abonat per 
l’Ajuntament, prèvia justificació mitjançant informe emès pel 
responsable econòmic de la societat al venciment de cada anualitat, en 
un únic pagament, dintre del mes següent a que es presenti la referida 
justificació, i rescabalat de la Diputació de Barcelona en les condicions 
que resulten del conveni aprovat i sense perjudici de cercar un 
mecanisme alternatiu perquè aquesta subvenció sigui lliurada 
directament a Procornellà sense necessitat de la prèvia dotació 
municipal. 
 
En conseqüència l’aportació municipal resta limitada a 6.000€ i 
condicionada a l’efectivitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona 
i la conseqüent habilitació de crèdit en el pressupost municipal. 
 
Quart.- Informar a la Diputació de Barcelona que la gestió de les 
actuacions derivades del conveni ha estat encarregada a l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
Procornellà, com a encarregada que és, alhora, de l’Oficina Local 
d’Habitatge de Cornellà de Llobregat. 
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Cinquè.- Trametre el present acord i còpia del conveni a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. Procornellà i a la 
Diputació de Barcelona.” 
 
 
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  
 
Sabeu que ara mateix amb tot el tema dels desnonaments i el tema 
d’ajudes, tenim un conveni amb la Federació d’Associacions de Veïns 
que són els que fan el servei. El que fem ara és ampliar-lo amb la 
Diputació de Barcelona amb un conveni que han ofert als Ajuntaments, 
mitjançant el Col·legi d’Advocats posen un advocat que estarà a les 
oficines de Procornellà, i tindrem funcionant el dos serveis, que seran el 
mateix i que evidentment estan coordinats, un en la Federació 
d’Associacions de Veïns i un altre en les pròpies oficines de Procornellà. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Felicitar-los perquè això és una batalla que els Regidors que estem al 
Ple de la Diputació ja fa uns quants mesos que estem amb aquest tema, 
i que per fi es pugui realitzar aquesta col·laboració, és per felicitar-se. En 
tot cas, insistir en la necessitat de mantenir una coordinació important, 
no només amb l’Associació de Veïns i amb Procornellà, sinó també amb 
totes les organitzacions socials i veïnals que estan una mica fent un 
suport a les famílies desnonades, que crec que és important que els hi 
busquen lloc. 
 
Suggeriria si és possible, que en el marc de la Comissió Informativa que 
correspongui, puguem destinar una estona per parlar-ne amb detall, 
perquè crec que és un tema important que malauradament -com he dit 
abans- han de tenir feina aquests dies perquè hi han moltes famílies 
que ho estan passant malament, i mantenir l’habitatge cada dia costa 
més. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio 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. 
 
 
 
 
10. Aprovar provisionalment la modificació del “Pla especial de 
modificació de les condicions d’edificació del Polígon 2 del sector 
Almeda, en l’àmbit de la Unitat 5”. 

Aprovar provisionalment 
Modificació PE polígon 2 
Sector Almeda Unitat 5. 

 
DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient de modificació del “Pla especial de modificació de les 
condicions d’edificació del Polígon 2 del sector Almeda, en l’àmbit de la 
Unitat 5”, al terme municipal de Cornellà, d’iniciativa privada (societat 
Edificio Alpes, S.L) redactat per l’arquitecta Susana Guillermo 
Escriche i el bufete Maresca. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2013, 
en virtut del qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació, i 
s’acordà la seva publicació la qual es va dur a terme mitjançant 
inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 30 de juliol de 2013, en el diari “El Periódico de Catalunya” del 
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dia 22 de juliol de 2013, a la Web municipal entre els dies 17 de juliol 
de 2013 al 17 de setembre de 2013 i al Tauler d’Anuncis de la 
corporació entre els dies 18 de juliol de 2013 al 18 de setembre de 
2013, per un termini d’un mes, així com les notificacions efectuades a 
tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell tràmit 
d’exposició pública, s’hagin presentat al·legacions ni formulat 
suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de l’assessora jurídica d’Acció 
Territorial i Habitatge amb el vist i plau de la Directora de l’àrea de 
data 7 d’octubre de 2013, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles, 76 en relació a la formulació de 
figures de planejament urbanístic, l’article 80 en relació a l’aprovació 
definitiva per part de la comissió territorial d’urbanisme competent, 
l’article 85 en relació a la seva tramitació i l’article 96 en relació a la 
modificació de les figures de planejament urbanístic, totes del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya; l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i l’article 
32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en relació a l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, competent per a la seva aprovació. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 
114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius 
a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política 
Territorial i Seguretat, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del “Pla especial de 
modificació de les condicions d’edificació del Polígon 2 del sector 
Almeda, en l’àmbit de la Unitat 5”, al terme municipal de Cornellà, 
d’iniciativa privada (societat Edificio Alpes, S.L) redactat per 
l’arquitecta Susana Guillermo Escriche i el bufete Maresca. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la promotora, als interessats en 
l’expedient i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, transmetent-li l’esmentada modificació de 
pla especial per a la seva aprovació definitiva.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Això és la tercera vegada que passa pel Ple, és el terreny que hi ha en la 
Volvo, en la rotonda que puja per la zona d’Alps. Hi ha una empresa que 
té un solar i el solar era una sola unitat. Aquest senyor vol tenir dos 
unitats perquè en una té unes oficines i en l’altra encara no ha construït 
res. Això no es pot fer mitjançant una reparcel·lació, una divisió de 
finques, si no toquen el planejament. El que toquen és el planejament 
per poder dividir aquesta finca en dos parts, simplement és 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. 
 
 
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. 
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
11. Demanar que s’incorporin als Pressupostos de l’Estat per 
l’exercici 2014, les inversions i recursos econòmics per pal·liar les 
necessitats per a Cornellà. 

Demanar incorporació als 
Pressupostos inversions 
per pal·liar necessitats. 

DICTAMEN 
 
“L’escenari social i econòmic actual, ara, és mes greu que el de fa un 
any. Les línies vermelles s’han traspassat, i som els ajuntaments els 
qui donem la cara i intentem pal·liar la crua realitat de moltes families. 
Moltes persones han perdut la feina i moltes altres encara no s’han 
incorporat per primera vegada al mercat laboral. 
 
Els ajuntaments, com administració més propera, adquirim 
obligacions per les quals no tenim competència atribuïda legalment, i, 
per tant, tampoc comptem amb els recursos necessaris. Per això, en 
moltes ocasions hem demanat a les administracions competents, 
inversions i accions prioritaries per la nostra ciutat, als efectes de 
reduir l'impacte de l'actual crisi econòmica que afecta tant a Cornellà 
com a la seva ciutadania. 
 
Davant la situació en que es troba la societat, són els poders públics 
els que han de donar resposta, ajudant a la recuperació i 
manteniment de l'activitat econòmica, així com a fer front a les 
realitats socials. La ciutadania necessita, ara més que mai, governs 
que prenguin decisions atenent a les seves necessitats, perquè l’acció 
política ha d’estar al seu servei. 
 
Els ajuntaments són els grans penalitzats en la pressa de decisions 
per part de les Administracions tant Autonómica com Central, i 
entenem que cal que la seva veu sigui escoltada i tinguda en compte, 
per això rebutjem frontalment l'Avantprojecte de Llei per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que a banda 
de ser un atac directe al benestar dels ciutadans i a la democràcia 
municipal, és una autèntica ofensiva a la cohesió social. 
 
Es l'Estat qui ha de mantenir les infraestructures necessàries per a fer 
la nostra ciutat competitiva, així com establir mesures que impulsin i 
mantinguin l'economia i també destinar recursos per fer front a 
l'actual situació de pobresa en la que ens veiem immersos donat que 
any rere any el recolzament de l'Estat a les polítiques socials es va 
reduint. 
 
Entenem doncs, que els pressupostos de l'Estat 2014 que ara es 
troben en tràmit parlamentari han de tenir en compte les necessitats 
d'aquesta ciutat, de Cornellà de Llobregat. 
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Els recursos econòmics són l’instrument essencial per establir els 
objectius concrets de les accions de govern, així que fem arribar al 
Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats les demandes d’inversió 
per a la ciutat  necessaries així com aquells serveis essencials per la 
ciutadania que cal protegir; amb la finalitat que puguin ser recollides 
en els Pressupostos Generals de l'Estat per l’exercici 2014. 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia Accidental, presenta al Ple 
Municipal l'adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar que s’incorporin als pressupostos de l’Estat per 
l’exercici 2014 les inversions i recursos econòmics per pal.liar les 
necessitats per a Cornellà: 
 
Infraestructures: 
 
 Desplegament de l’acord entre la Generalitat i l’Estat sobre el 

desenvolupament de les noves línies de rodalies de Barcelona; en 
les que ha de figurar la del trajecte Cornellà – Castelldefels. 

 
Recursos econòmics per atendre necessitats socials: 
 
 Ampliació recursos econòmics necessaris per atendre a les persones 

acollides legalment a la Llei per la Dependència, que en aquests 
moments tenen reconegut el dret però no la percepció de les 
prestacions adients o que tenen pagaments endarrerits. 

 
 Dotacions econòmiques per al Servei de Teleassistència dirigit a 

persones grans i dependents que facilita l'autonomia personal. 
 
 Destinar recursos per al foment de polítiques actives d’ocupació i 

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

 
 Generació de programes específics que fomentin la creació i 

manteniment de l'activitat econòmica com a motor dinamitzador. 
 
 Consignació pressupostària destinada al CitiLab-Cornellà, per tal 

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

 
 
Segon.- Donar trasllat dels presents acords al President del Govern de 
l’Estat, al President del Congrés dels Diputats, al Ministeri d’Economia 
i Hisenda, i als Grups Parlamentaris de la Cambra.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Aquí el que fem és presentar una Moció igual que fa uns mesos també 
vam presentar una Moció demanant a la Generalitat les necessitats 
d’aquesta ciutat, i de moment -com dèiem abans al debat de 
pressupostos- encara estem esperant què ens paguin els nou milions 
d’euros que ens deuen, que fan referència a les escoles bressol, a 
l’escola de Música, a la Llei de Barris. Doncs ara, ara que està en tràmit 
parlamentari els pressupostos de l’Estat, el que fem és demanar al 
Govern Espanyol que escolti a aquesta ciutat.  
 
La realitat és dura i ara més que mai necessitem governs que toquin de 
peus a terra, que donin resposta ajudant a la recuperació i al 
manteniment de l’activitat econòmica, així com ajudar a fer front a la 
realitat social. I això és el que fem en aquesta Moció. 
 
Ara que el Govern Central ha decidit impulsar una Llei de Reforma 
d’Administració Local, que a nosaltres particularment ens assembla un 
atac directe al benestar dels ciutadans i a la democràcia municipal, ara 
que el Govern del Partit Popular ha decidit fer una autèntica ofensiva a 
la cohesió social, doncs nosaltres fem just el contrari, i demanem que 
incorpori en els seus pressupostos de 2014 infraestructures com el 
desplegament entre la Generalitat i l’Estat sobre el desenvolupament de 
les noves línies de rodalies, concretament la de Cornellà-Castelldefels. 
 
Així com també demanem recursos econòmics per atendre necessitats 
concretes socials de Cornellà, per exemple, parlem de la Llei de 
Dependència. A la ciutat tenim 2.072 expedients actius, així que volem 
que es destinin recursos per atendre a les persones recollides legalment 
en aquesta llei.  
 
També parlem del Servei de Teleassitència, com sabeu, fins el desembre 
del 2012 l’Estat pagava una part, que era 28% concretament, de cop i 
volta doncs va decidir deixar de pagar-ho, va decidir deixar d’atendre 
aquesta necessitat, i a partir de gener d’aquest any l’Ajuntament 
juntament amb la Diputació, ens hem vist obligats a cobrir aquesta 
necessitat i paguem com Ajuntament un 13% més. A Cornellà tenim 
1.252 usuaris d’aquest servei de teleassistència, i tenim una llista 
d’espera de 436 persones.  
 
També parlem en aquesta Moció de polítiques actives d’ocupació. 
Nosaltres aquest any, aquest Govern Municipal, ja ho hem comentat 
abans al debat de pressupostos, hem dedicat més de dos milions 
d’euros a crear ocupació temporal, això són més de tres-centes persones 
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contractades. Ara ens agradaria que el Govern Central de Madrid també 
tingués aquesta prioritat i destinés recursos al foment de polítiques 
actives d’ocupació i de formació, donant resposta a situacions d’extrema 
duresa en què es troben moltes famílies de Cornellà. Hem de tenir en 
compte el que abans dèiem, tenim un 18% d’aturats que són més de 
8.500 persones. 
 
També demanem que cal generar projectes per dinamitzar l’activitat 
econòmica, i sol·licitem una assignació pressupostària destinada al 
Citilab -abans ho comentava l’Alcalde- per tal d’assegurar la continuïtat 
de diferents projectes que es desenvolupen en matèria social, en 
matèria laboral, en matèria d’innovació tecnològica i de societat del 
coneixement. 
 
En definitiva, el sentit de la Moció és clar, aquestes són les necessitats 
que tenim a Cornellà, que entenem que l’Estat ha de fer front. Així ho 
manifestem i així ho sol·licitem. I sí que ens agradaria -abans ho 
comentava al debat dels pressupostos- demanaria anar més enllà de 
les nostres pròpies ideologies i dels nostres arguments partidistes, i 
donar entre tots recolzament a aquesta Moció, perquè en definitiva, tots 
els que estem avui aquí estem per defensar els interessos de Cornellà. 
 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió l’Alcalde, senyor Antonio 
Balmón Arevalo, assumint la Presidència. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Sense voluntat d’esgotar més a la gent que ens escolta avui a la Sala, 
però entenent que és una Moció de pes polític, i tot això una Moció 
d’Alcaldia, creiem que val la pena com a mínim fer alguna referència. 
Evidentment estem d’acord i donarem suport. Entenem que aquestes 
són algunes de les necessitats més clares que afecten al dia a dia de 
Cornellà, però sense ànims d’esmenar, evidentment la llista és més 
llarga. Hi han altres elements que, com a mínim en el debat, sí que 
volem posar de manifest. 
 
Ara mateix acabem d’aprovar -com hem parlat amb el Tinent d’Alcalde- 
que hem d’aprovar una plantilla limitada per una Llei Estatal que ens 
limita la plantilla de l’Ajuntament, i ens ataca les competències 
municipals per no poder fer la plantilla que segurament la ciutat 
necessitaria. I ens limita les possibilitats de contractació pública perquè 
es suposa que l’Estat sap més que l’Ajuntament de Cornellà, quins 
serveis necessitem la gent de Cornellà. I per tant es limita la 
contractació, per posar un exemple. O abans quan parlàvem de la Llei, 
en el debat de pressupostos, hem parlat de la situació dels 
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desnonaments. Si canviessin la Llei Hipotecària, segurament moltes 
famílies d’aquesta ciutat també viurien millor, la Llei Hipotecària o la 
reforma de les pensions. 
 
Quan un va per Europa i parla de les situacions de pobresa i de la 
renda disponible i de la situació, doncs escolta: “es que vostè amb el 
pes que té els costos d’habitatge sobre les rendes de les famílies, i amb 
el poc pes que tenen les pensions, doncs no m’estranya que visquin en 
una situació de pobresa”. Per tant, si fóssim capaços d’intentar que 
l’impacte de les mesures d’habitatge fossin menys costoses, clàusules 
terra, dacions en pagament, no fa falta que m’allargui, no?, són 
elements que hi entren i que val la pena que ho reflexionem, i en els 
temes de prestacions d’atur i de pensions, òbviament també. 
 
Segurament ens sortiríem del ROM si fessin una Moció que digués tot 
això, però nosaltres si que volem que consti en Acta que l’Estat 
condiciona molt i molt la vida de les famílies, molt més del que 
segurament molts i moltes voldríem. 
 
Però si que hi han unes coses que creiem són importants i que afecten 
també al dia a dia, com per exemple, els temes de transports públics, 
que creiem que és important. Hi ha una Moció aprovada en aquest Ple 
que demanava a l’Estat inversions en la xarxa R4, en la línia R4, i que 
val la pena que també ho recordem. 
 
I també vam aprovar mocions que li diuen a l’Estat que ens ajudi a 
recuperar el Riu Llobregat. Hem parlat molt poc del medi ambient i de 
sostenibilitat. L’Estat té una responsabilitat en ajudar als municipis del 
Baix Llobregat a recuperar el nostre riu, perquè les nostres ciutats 
puguin viure de cara al riu. I per tant, com a mínim, també creiem que 
val la pena comentar-ho, estant d’acord amb el conjunt de les coses que 
s’han plantejat també creiem que aquests elements podríem, podien 
afegir-se, avui o en altres mocions futures, perquè malauradament fins 
que el senyor Rajoy decideixi convocar eleccions anticipades, espero que 
sigui aviat, haurem de seguir reclamant a l’Estat tot allò que no fa per 
millorar la situació de la ciutat. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En primer lloc dir que a aquest Grup l’agradaria que als Pressupostos 
generals de l’Estat per aquest any, no només haguessin aquestes 
inversions que es demanen en la Moció i aquests recursos, sinó molts 
més. Però som realistes i sabem que per desgràcia no és possible. No és 
possible perquè precisament tornem al que es comentava o comentava jo 
als pressupostos. No és possible perquè el Govern Socialista del senyor 
Zapatero ens va deixar amb un dèficit del 9% que ara el Partit Popular 
ha aconseguit rebaixar fins a un 6,5%. 
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I ara es demana més inversió, a més una inversió per a un acord entre 
Generalitat i Estat, que precisament es va signar durant el Govern de 
Zapatero, el qual, com era el seu costum, va signar l’acord però no va 
invertir cap cèntim, i ara vostès es recorden d’això. 
 
En definitiva, estan demanant més inversió per a la nostra ciutat i 
nosaltres estaríem plenament d’acord, però sabem que no hi ha per 
més. Sabem que el Partit Popular està fent polítiques que poden semblar 
antipàtiques, però són les que ens hem vist obligats a portar a terme pel 
desastre que va deixar l’anterior Govern. Els esforços que s’estan 
demanant als ciutadans avui en dia i les reformes posades en marxa 
estan donant els primers fruits, i Espanya està començant a recuperar 
la confiança internacional. 
 
L’any passat es van presentar uns pressupostos austers, obligats per la 
necessitat de sanejament de l’economia, i avui podem dir que estem en 
la senda de la recuperació. L’esforç d’austeritat i d’estalvi al sector 
públic es manté en aquests pressupostos de 2014, i la reducció de més 
del 4% de la despesa dels Ministeris, i l’estalvi dels interessos en uns 
dos mil milions d’euros permet finançar al 2014 una sèrie de prioritats 
en despesa social. En concret, aquest augment de despesa social és la 
garantia per a aturats, pensionistes i les famílies amb més dificultats, 
que són els protegits en aquesta política del Partit Popular. Per tant no 
podem recolzar la Moció perquè entenem que no hi ha diner per a més. 
Gràcies. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Bé, en d’altres ocasions ja ho hem dit, la despesa que van tenir en 
l’Estat els anteriors governants eren despeses per a hospitals, per a 
escoles, per a sanitat, per a l’educació. I jo crec que ja és hora de fer-se 
càrrec de la responsabilitat dels que estan governant. Ja porteu 
pràcticament dos anys, i es tracta de deixar de mirar pel retrovisor i ser 
responsables del què esteu fent. I et dic, sí que es pot, nosaltres aquí en 
Cornellà ho fem. 
 
Es tracta d’agafar recursos, per molt que diguin els teus argumentaris 
que t’envien per justificar el què esteu fent, es tracta de deixar de mirar-
ho i mirar com governem a Cornellà, i agafar els recursos. Agafes, per 
exemple, dos milions d’euros i fas tres-cents llocs de treball. Agafes uns 
determinats recursos i els dediques, a posar-los per a sanitat, per a 
educació, per a beques, bé, just el contrari del què esteu fent. Així que jo 
t’animo a deixar de banda els argumentaris que us envien i a executar 
politiques que defensin els interessos de la ciutat. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
El Consell Comarcal convocava a tots els grups polítics fa unes 
setmanes per a fer una mica el què estem fent ara. I amb independència 
del color i de la gestió, les dades són demolidores, en una situació de 
crisi, avui, l’Estat Espanyol destina una tercera part al Baix Llobregat 
del que destina a qualsevol Comunitat Autònoma de la resta d’Espanya 
o qualsevol comarca de la resta d’Espanya. 
 
Estem pràcticament a un euro de distància d’inversió ciutadà/habitant, 
o sigui ciutadà/euro, no, estem pràcticament a un euro de distància del 
que s’inverteix en altres llocs. És així de senzill. L’Estat ha decidit 
castigar al Baix Llobregat i també castigar una ciutat com Cornellà. 
Lamentablement els números canten, no és un problema del que deiem 
abans que et deixen fer, amb les dades d’avui això és així, i ho haurem 
d’acceptar. I em sembla bé que no ho acceptin tot però els números són 
aquests, una tercera part del que es gasten en Segòvia se’l gasten en 
Cornellà, és així. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Molt breu. Dir que sí, que efectivament hem de deixar de mirar el 
retrovisor, el que passa és què com va ser tal el desastre i tal la situació 
en la que va quedar aquest país, costa molt. I per això està costant molt 
sortir d’aquesta crisi. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Siguem una mica rigorosos. Sortir de la crisi costa, no per culpa de les 
administracions públiques, independentment de qui governi. Siguem 
seriosos. Ho dic per deixar-ho clar, i sobretot si mirem les dades 
d’Espanya comparades amb d’altres països europeus, en aquest sentit 
les dades d’Espanya eren, diríem, excepcionals en sentit positiu. 
 
El problema d’Espanya fonamentalment és la gestió, aquesta que tant 
adulen alguns del mercat, i la gestió privada és la que ens ha 
arrossegat a aquesta situació. Siguem clars, no ho dic jo, ho diu gent de 
dretes que no hi ha cap tipus de problema en identificar-los, i de 
desconeixement. 
 
I al pressupost nosaltres l’únic que plantegen és: “escolti, la ciutat 
necessita d’aquestes inversions i necessita d’aquestes partides que 
vostès han retallat”, de les que després parlarem en una Moció, i que el 
Govern de la Generalitat no pot destinar als Ajuntaments, per tant és el 
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què fem, i són les partides de que abans en el discurs del pressupost 
vostè reclamava pensar més en les persones. Bé, el que fem és reclamar 
això. 
 
I hi ha un tema que és molt important, que estava previst en el 
pressupost, això és així, un pressupost i en un Pla de Govern, que és el 
tema de rodalies. Això sí que és estimular l’economia. Primer de les 
empreses que han de fer totes aquestes infraestructures i obres 
públiques, i segon, de la mobilitat de la gent. Ho dic perquè això sí què 
és real des del punt de vista del funcionament. Puc entendre les seves 
complexitats de poder donar un vot favorable a aquesta Moció però 
aquesta Moció per això és institucional, perquè no pretén que tingui cap 
color polític, com va fer al seu moment i ho va recolzar –si no ho recordo 
malament el Grup de Convergència- la que vam reclamar el tema de la 
Generalitat. Desprès, escoltin, cadascú farà. Vostès tenen una altra 
conducta, respectable. 
 
 
 
 
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 Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre 
del dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de 
l’Alcaldia-Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los 
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 120 del 
Reglament Orgànic Municipal, i es passa a tractar els assumptes 
següents: 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les “Obres 
de conservació, reparació i millora d’infraestructures urbanes, així 
com la construcció de claveguerons a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat”. 

Aprovar inici expedient 
“Obres claveguerons” 

DICTAMEN 
 
“Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents 
característiques: 
 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora 
d’infraestructures urbanes, així com la construcció de claveguerons a 
la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’Adjudicació: Obert 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica mes avantatjosa. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Cap del Departament de 
Contractació General, la Secretària General i de la Directora de 
Manteniment. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Obres 
Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora 
d’infraestructures urbanes, així com la construcció de claveguerons a 
la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’Adjudicació: Obert 
Forma d’adjudicació: Oferta econòmica mes avantatjosa. 
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Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives 
Particulars de la contractació i el Plec de Condicions Tècniques que 
figuren com a annexos I i II. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les 
facultats concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, 
ateses les circumstàncies excepcionals que concorren en el present 
expedient de contractació, especificades a l’informe de la directora 
Manteniment i Serveis de 15 d’octubre de 2013, amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària Import  
 
2014 0113 459A0 6190000 500.000,00.- € (IVA inclòs) 
2015 0113 459A0 6190000 450.000,00.- € (IVA inclòs) 
 
 TOTAL: 950.000,00.- € (IVA Inclòs) 
 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 157 i següents del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), donant 
publicitat a la licitació mitjançant anunci en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Cornella i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment si que procedeix 
revisió de preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions 
Particular. 
 
Sisè.- Comunicar la present resolució a la Intervenció Municipal així 
com al Departament d’Espai Públic.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Quasi que s’explica amb l’enunciat, és aprovar l’inici de contractació de 
les “Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures 
urbanes, així com la construcció de claveguerons a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat”. 
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Bé, vaig explicar a la Comissió Informativa de dijous passat que vindria 
d’urgència, però ho vaig explicar i us vaig enviar el Plec de Condicions 
ahir, a les dues trenta-cinc. Dic perquè quedi clar que el teniu des de fa 
un dia, així que heu tingut poc temps per mirar-lo, no diré que no. Però 
bé, sabeu que és un inici d’expedient. Ha de fer tot el procediment de 
contractació, s’ha de fer tot el concurs, s’ha de veure la documentació i 
demés. 
 
El que fem és dotar el pressupost d’inversions que abans hem aprovat 
inicialment per l’any 2014, cinc-cents mil euros per aquest expedient. A 
l’any 2015 quatre-cents cinquanta mil, i després hi ha una pròrroga. Es 
pot prorrogar per dos anys també amb el pressupost de quatre-cents 
cinquanta mil euros per any. És un procediment obert, per tant es pot 
presentar òbviament qualsevol empresa que es dediqui a tot això. Però -
torno a dir- és un inici d’expedient, ara ve tot el procediment del concurs, 
i també haurà de venir l’adjudicació al Ple. 
 
És el tema d’infraestructures urbanes així com la construcció de 
claveguerons de la ciutat. Aquell contracte per a les petites obres que es 
fan al carrer, és a dir, des d’un asfaltat fins que s’han de posar 
llambordes, etc, etc... 
 
Crec que tots són conscients perquè ho hem explicat i per a la gent que 
està al públic, crec que s’entén, són les petites obres que es fan a la 
ciutat i que es diu així, contracte d’infraestructures i claveguerons, 
perquè dintre de les clavegueres doncs també hi han unes feines que 
s’han de fer quan una tapa del clavegueram es trenqui o alguna cosa 
d’aquestes. 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 

 
II 

 
PART DE CONTROL 

 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1. Moció del tots els Grups Municipals, a instància del Consell 
Municipal de la Dona amb motiu del Dia Internacional contra la 
violència masclista. 

Moció Grups Municipals, 
Dia Internacional contra 
la violència masclista. 

MOCIÓ 
 
“La violència masclista es defineix com aquells actes vers les dones i 
nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, 
sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests 
actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es 
produeixen a la vida pública com privada. Es una vulneració dels drets 
humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir 
la plena ciutadania, autonomia i llibertat. 
 
Es un fenomen de naturalesa multi causal i multidimensional i es 
representa de moltes diverses formes i es aquí a on radica la seva 
complexitat. Per aquest motiu la resposta institucional ha de ser 
global, transversal i amb la col·laboració i coordinació de tots els 
serveis i organismes implicats. 
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És funció, també d’aquest Consell, denunciar les diverses formes que 
pren la violència masclista en la vida diària de les dones de la nostra 
ciutat. 
 
Una any més hem de lamentar la mort per violència masclista de 41 
dones a l’estat espanyol. 
 
Al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones a l’any 2012 es van 
atendre 70 dones víctimes d’aquesta violència i a data 30 de setembre 
de 2013 s’han ates a 52 dones. 
 
A l’any 2000 impulsat per el Consell Municipal de la dona neix el 
protocol d’actuació i el circuit d’intervenció en casos de violència 
masclista a Cornellà amb la voluntat ferma de promoure la 
coordinació i la cooperació entre les diferents institucions implicades 
en la lluita per a l’eradicació de la violència masclista a la nostra 
ciutat, com a condició necessària per poder oferir una atenció de 
qualitat a les dones que estan vivint situacions de violència, i als seus 
fills i filles. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals PSC-PM, PP, ICV-
EUA i CIU, integrats en aquest Consell Municipal de la Dona proposen 
al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar amb el treball en xarxa des de les institucions per 
una atenció efectiva entre els diferents serveis. 
 
Segon.- Reforçar el treball de prevenció amb la gent jove de la ciutat 
mitjançant els tallers de sensibilització, igualtat i detecció de la 
violència als centres d’ensenyament. 
 
Tercer.- Exigir a la institució competent els recursos per portar a 
terme els projectes de coeducació en l’ensenyament obligatori com a 
eina imprescindible de prevenció contra la violència masclista. 
 
Quart.- Que el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de 
l’Ajuntament de Cornellà sigui l’espai de referència i d’acompanyament 
vers les dones, que pateixen violència masclista, com a servei que pot 
donar una resposta integral amb la coordinació dels diferents serveis 
de la ciutat. 
 
Cinquè.- Que el Centre d’Informació i Recursos per a les dones de 
l’Ajuntament de Cornellà continuï sent l’espai de denúncia i 
reivindicació dels drets de les dones que viuen a la nostra ciutat. 
 
Sisè.- Mantenir el dia 25 de novembre com el dia de la lluita i la 
reivindicació en contra d’aquest tipus de violència. 
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Setè.- Tots aquests acords han estat proposats i consensuats per el 
Consell Municipal de la Dona de Cornellà, que vetllarà pel seu 
compliment i que manifesta el seu compromís de continuar treballant 
en el foment d’accions per lluitar contra la violència a les dones. 
 
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés i a 
l’Institut Català de les Dones.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Bé, en primer lloc voldria dir que ha estat possible aquesta unanimitat 
de tots els Grups per consensuar una Moció del Dia Internacional contra 
la Violència Masclista, que es commemora el vint-i-cinc de novembre, 
perquè és una línia que venim marcant des de fa divuit anys, quan vam 
iniciar i vam constituir el Consell Municipal de la Dona. També perquè 
tenim un protocol aprovat per aquest Ajuntament des de l’any 2000, que 
també contempla que treballem plegades, plegats tots els Grups 
municipals per eradicar aquesta lacra en la nostra societat i per 
treballar per la prevenció. 
 
Això no vol dir que aquesta Moció que aprovem avui hagi suposat per 
part d’alguns Grups cedir en no recollir tot el que es demanava. I és que 
és veritat que desprès de divuit anys hi han situacions que dificulten i 
molt arribar a consensos, encara que sigui en un tema tan important 
com el de la violència masclista, sobretot perquè hi ha moltes altres 
formes de violència que es poden exercir contra les dones en aquests 
moments, que ve donada per la manca de recursos i també 
probablement per la manca de competències d’algunes administracions, 
de les locals en concret, les més properes i que poden apuntar-se 
properament. 
 
Per això i perquè justament és la Moció del Dia Internacional contra la 
Violència Masclista, amb el permís de l’Alcalde, m’agradaria llegir-la 
perquè constés, també pel públic assistent, què és el què estén aprovant 
avui. 
 
“La violència masclista es defineix com aquells actes vers les dones i 
nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o 
psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests actes, la 
coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la 
vida pública com privada. És una vulneració dels drets humans i 
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constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena 
ciutadania, autonomia i llibertat. 
 
És un fenomen de naturalesa multicausal i multidimensional i es 
representa de moltes diverses formes i és aquí a on radica la seva 
complexitat. Per aquest motiu la resposta institucional ha de ser global, 
transversal i amb la col·laboració i coordinació de tots els serveis i 
organismes implicats. 
 
És funció també d’aquest Consell, del Consell de la Dona, denunciar les 
diverses formes que pren la violència masclista en la vida diària de les 
dones de la nostra ciutat. 
 
Una any més hem de lamentar la mort per violència masclista, deia la 
moció de 41 dones, hem de dir avui 45, dones a l’estat espanyol. 
 
Al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones a l’any 2012 es van 
atendre 70 dones víctimes d’aquesta violència, i a data 30 de setembre 
de 2013 s’han ates a 52 dones. 
 
A l’any 2000 impulsat per el Consell Municipal de la Dona neix el 
Protocol d’actuació i el circuit d’intervenció en casos de violència 
masclista a Cornellà amb la voluntat ferma de promoure la coordinació i 
la cooperació entre les diferents institucions implicades en la lluita per a 
l’eradicació de la violència masclista a la nostra ciutat, com a condició 
necessària per poder oferir una atenció de qualitat a les dones que 
estan vivint situacions de violència, i als seus fills i filles. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals PSC-PM, PP, ICV-EUA i 
CIU, integrats en aquest Consell Municipal de la Dona proposen al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar amb el treball en xarxa des de les institucions per 
una atenció efectiva entre els diferents serveis. 
 
Segon.- Reforçar el treball de prevenció amb la gent jove de la ciutat 
mitjançant els tallers de sensibilització, igualtat i detecció de la violència 
als centres d’ensenyament. 
 
Tercer.- Exigir a la institució competent els recursos per portar a terme 
els projectes de coeducació en l’ensenyament obligatori com a eina 
imprescindible de prevenció contra la violència masclista. 
 
Quart.- Que el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de 
l’Ajuntament de Cornellà sigui l’espai de referència i d’acompanyament 
vers les dones, que pateixen violència masclista, com a servei que pot 
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donar una resposta integral amb la coordinació dels diferents serveis de 
la ciutat. 
 
Cinquè.- Que el Centre d’Informació i Recursos de les dones de Cornellà 
continuï sent l’espai de denúncia i reivindicació dels drets de les dones 
que viuen a la nostra ciutat. 
 
Sisè.- Mantenir el dia 25 de novembre com el dia de la lluita i la 
reivindicació en contra d’aquest tipus de violència. 
 
Setè.- Tots aquests acords han estat proposats i consensuats per el 
Consell Municipal de la Dona de Cornellà, que vetllarà pel seu 
compliment i que manifesta el seu compromís de continuar treballant en 
el foment d’accions per lluitar contra la violència a les dones. 
 
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern de l’Estat, als Grups Parlamentaris del Congrés i a l’Institut 
Català de les Dones.” 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Bé, tal i com ha explicat la Tinenta d’Alcalde i que queda reflectit en el 
text de la Moció, ple suport del Grup municipal de Convergència i Unió 
en tots els acords que acabes de llegir, que són proposats pel Consell 
Municipal de la Dona i que, com cada any, volem destacar la bona feina 
que s’està fent des del Consell.  
 
Penso que coincidim tots plegats que el que voldríem és que arribi el dia 
que justament no s’hagi de continuar lluitant contra aquesta lacra que 
és la violència contra les dones.  
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Bé, en primer lloc, vull agrair el reconeixement que ha fet la Regidora. El 
procés que ha patit aquesta Moció vull explicar-ho breument ja que, a 
més a més, ens acompanyen algunes persones que són membres del 
Consell de les Dones de Cornellà. 
 
En concret aquesta Moció -i ho dic també per la gent que no ho sap- es 
forma un grup inicialment en el Consell de les Dones i es treballa 
aquesta Moció. El que ha passat en aquest cas és que la nostra 
representant que avui ens acompanya, l’Alba Lou, va portar al Grup 
municipal i a les executives dels dos partits aquesta proposta. És la 
seva funció, ho traspassa al Grup municipal i des d’allà fem esmenes o 
suggeriments o el que sigui. En aquest cas vam fer unes esmenes 
perquè nosaltres enteníem, ho dic breument, l’esmena anava pel tema 
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de que nosaltres pensàvem que també era funció del Consell de les 
Dones denunciar les diverses formes que pren la violència masclista en 
la vida diària de les dones, incloent-hi l’actual ofensiva contra els drets 
que suposa la propera contrareforma de la Llei de l’abortament. 
 
Llavors, en primera instància va haver-hi uns retocs i es va acceptar, i 
desprès, en ares del Consell que també ha fet esment la Rocio que 
porta, quants anys?, divuit has dit, consens de què aquestes mocions 
vinguin pactades per tots els partits, doncs es va fer un pas enrere i 
se’ns va demanar que retiréssim aquest punt i algun acord que era 
conseqüència d’aquesta justificació. En concret va ser el partit Popular 
qui va demanar que es retirés per poder continuar amb aquesta antiga 
tradició de consensuar les mocions. 
 
Bé, ja em coneixeu, perquè a més aquest tema ja ha sortit altres 
vegades en aquest Ple. A la fi nosaltres pensem i creiem que aquest 
punt hi és però pot no ser-hi. Això algun dia passarà. 
 
A més a més, em sap greu perquè el Partit Popular que ha estat el que 
no volia incloure això tinc entès que no està acudint a les reunions dels 
Consells de participació, en aquest cas, el Consell de la Dona. Per tant 
encara em sap més greu. 
 
En definitiva, hem votat i hem signat aquesta Moció una mica per 
responsabilitat, però sí que volem que quedi clar que seguirem treballant 
per tal de que es reprengui la funció o la vesant més reivindicativa del 
Consell de les Dones, que precisament va néixer amb aquest marcat 
perfil reivindicatiu respecte a tots els drets de les dones, inclòs el dret a 
l’avortament, o el dret a la llibertat que tenen les dones per fer ús del 
seu propi cos. Es sumi o no el Partit Popular, creiem que no pot marcar el 
ritme ni l’agenda del Consell de les Dones, ni en aquest tema en concret 
ni en cap altre. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Un any més amb motiu del proper 25 de novembre tenim l’oportunitat de 
manifestar la nostra defensa i lluita per l’eradicació de la violència 
contra les dones, sense oblidar que és dia a dia, tots els dies de l’any 
quan treballem per acabar d’una vegada amb aquest greu i omnipresent 
problema. 
 
El Consell de la Dona de Cornellà és sense dubtes exemple i paradigma 
de la dedicació i el treball que a la nostra ciutat es dedica a atendre i 
ajudar a les víctimes de violència masclista, amb implicació de tots els 
sectors de la ciutat i actuació de tots els àmbits culturals.  
 
Recull el text de la Moció consensuada que ja són 41, són 45 a dia 
d’avui, les víctimes mortals d’aquesta violència a Espanya. Però per 
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desgràcia a aquesta xifra s’ha de sumar el total de 4 menors 
assassinats per causa de violència familiar a mans dels seus propis 
pares i altres 36 nens i nenes que han quedat orfes per violència 
sexista.  
 
La violència contra les dones és sense dubte un obstacle important per a 
la igualtat efectiva entre homes i dones, i entranya a més conseqüències 
devastadores per a la vida de les dones, dels fills i filles de les famílies i 
del conjunt de la societat. 
 
Sabem de sobres que aquesta lacra no entén de classes socials, edat o 
origen, i la seva comptabilització per a l’anàlisis i la reacció és encara 
de complexa determinació. Per això continua sent necessari el consens 
que aquí hem demostrat ser capaços d’assumir. El compromís de tots 
els partits i l’actuació transversal primant l’educació com a base de la 
solució al problema, que és responsabilitat de tots. 
 
Si que m’agradaria fer referència a la intervenció d’Elisa. Des del Partit 
Popular sobre el dret de les dones i sobre el dret dels homes, el que 
prima és el dret a la vida. Llavors igual que estem en aquesta Moció 
reivindicant que la violència masclista acaba amb la vida de moltes 
dones, tenim que reivindicar que estem per suposat contra qualsevol 
mena de violència, inclús l’avortament, i no podíem pactar una moció en 
la qual entressin aquests punts d’acord, perquè el dret a la vida és un 
dret fonamental, i per a nosaltres el primer. Gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
2. Moció dels Grups Polítics Municipals PSC i d’ICV-EUiA-E, per 
garantir els ajuts de beques menjador de Cornellà. 

Moció PSC I d’ICV-EUiA-E 
Ajusts beques menjador. 

MOCIÓ 
 
“Abans de l’inici de cada curs escolar es produeix la convocatòria 
pública per part del Consell Comarcal de l’atorgament dels ajuts 
individuals de menjador per raons socioeconòmiques, geogràfiques i 
familiars dels sol·licitants, d’acord amb les normatives aprovades i 
consensuades amb els ajuntaments, i que financien per tant, el 50% 
del cost del dinar dels nens i nenes de les escoles de Cornellà. 
 
Es manifesta per part del Consell Comarcal en una carta a la 
Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la seva 
preocupació per la situació de la insuficiència de beques menjador, en 
un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les 
administracions garanteixin allò que és bàsic, en aquest cas la 
prestació del servei escolar de menjador, una alimentació adequada i 
saludable a la població més vulnerable que són els infants i joves. No 
s’ha rebut resposta per part del Govern de la Generalitat en relació a 
l’anunci que es va fer, on es comprometien a que cap nen tindria 
privació alimentària i es quedaria sense beca. 
 
Les diferents administracions compartim la responsabilitat de vetllar 
pel benestar de la infància i l’adolescència arreu de Catalunya i que la 
col·laboració de tots els agents implicats és fonamental per garantir el 
benestar actual de l’alumnat, amb la finalitat de prevenir situacions 
d’exclusió social en el futur i de garantir la cohesió al nostre territori. 
 
La partida pressupostària està congelada en 3.014.791€ des del curs 
2010-2011, mentre que la crisi econòmica persisteix, i les sol·licituds 
de beques menjador pel curs 2013-2014 s’han incrementat 
aproximadament un 20% més que el curs escolar anterior, arribant a 
8.989 sol·licituds, 1.492 més que en el curs 2012-2013, de les quals 
tan sols 800 superaven la renda anual per càpita igual o inferior a 
5.976€ (75% de l’IRSC), l’exigida per la normativa per a la concessió 
dels ajuts de menjador escolar. Ja l’any passat més de 2.000 
sol·licituds es van quedar sense atendre per manca de partida 
pressupostària. 
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S’estima que al llarg del curs escolar es podran atendre un màxim de 
5.400 beques amb el pressupost actual, restant sense cobrir 3.586 
sol·licituds, 1457 de les quals corresponen a famílies que presenten un 
elevat grau de risc social. 
 
Com a administració de proximitat, l’Ajuntament de Cornellà, ha 
actuat i destinat recursos propis. Hem complementat any rere any els 
ajuts al menjador per tal de garantir la suficiència alimentària per als 
infants de la ciutat, a banda d’organitzar iniciatives com el casal 
d’agost per assegurar l’alimentació als infants més vulnerables del 
municipi, i a impulsar i recolzar la Botiga Solidària, que durant els 
mesos d’estiu va repartir 1000 menús infantils per tal de pal·liar la 
situació. 
 
Les dades de Cornellà, descriuen la crua realitat. Les sol·licituds cada 
any han anat creixent, 971 al 2011, 1078 al 2012, 1133 al 2013, 
mentre que les concessions s’han reduït respectivament 896 al 2011, 
757 al 2012 i 662 al 2013. 
 
La Generalitat, però, encara deu al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat milió i mig d’euros, pel que fa al conjunt de les beques de 
menjador i transport escolar del curs passat. 
 
La nota de tall d’aquest any ha pujat un punt, deixant fora a moltes 
famílies que fins ara ho rebien. Sent la demanda més alta registrada 
en els darrers 3 anys, com a signe d’alarma i de la delicada situació 
socioeconòmica que estan patint aquestes famílies, i un reflex que els 
municipis del Baix Llobregat estan patint un greuge comparatiu amb 
la resta de territoris de Catalunya pel que fa als barems d’atorgament 
de beques menjador. 
 
L’Escola és també un espai importantíssim i cabdal per contribuir en 
l’equitat, i és un element integrador per equilibrar les desigualtats 
socials, lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar. I això, implica 
tenir garantit l’espai de menjador per a les famílies més vulnerables, 
que significa també lluitar contra l’exclusió social. 
 
Reivindiquem que no hi pot haver cap nen/a amb dèficits alimentaris. 
 
Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals PSC i ICV-EUA, 
presenten l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Govern Espanyol que 
cerquin solucions per fer front a la demanda de beques menjador 
escolar a les escoles de Cornellà. 
 
Segon.- Instar al Departament de Benestar Social i Família i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir 
el suport econòmic i de recursos, amb l’increment de partida que 
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resulti necessari per solucionar aquesta problemàtica d’urgència 
social. 
 
Tercer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya a instar al Govern de 
l’Estat a reduir l’IVA que carrega les activitats de monitoratge dels 
menjadors escolars, així com les activitats extraescolars. 
 
Quart.- Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya el pagament immediat de tot el deute corresponent a les 
beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments 
universals i obligatoris. 
 
Cinquè.- Enviar aquesta moció al Consell Comarcal, a les Conselleries 
de Benestar i Família i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
a les associacions municipalistes, i als diferents Consells Escolars 
municipals i AMPAS de les escoles de Cornellà.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Aquesta és una Moció que efectivament presentem el Grup del Partit 
Socialista i el Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida. És la Moció que, bé, no 
és cap misteri, s’ha aprovat també en el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, i adaptada una mica a les circumstàncies de Cornellà. 
 
Breument donaré algunes xifres que justifiquen la presentació de la 
Moció. Per situar-nos, el Consell Comarcal, el del Baix Llobregat i tots els 
Consell Comarcals, financen el 50% de les beques menjador que reben 
els nens i nenes, en aquests cas, de la ciutat de Cornellà. 
 
Volem explicar per què es fa aquesta Moció i té a veure una mica amb la 
intervenció que ha fet el Regidor que ha explicat els pressupostos. La 
majoria dels Regidors han fet referència al patiment dels ciutadans i les 
ciutadanes, el patiment davant la crisi, l’Alcalde també ha fet esment a 
aquest tema.  
 
La part de la població més vulnerable en aquest cas són els infants i 
ens trobem, des del curs 2010-2011 la partida que rep del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per beques de menjador està congelada en 
tres milions catorze mil escaigs. En el curs 2013-2014 ha hagut un 
increment de la demanda del 20%, això representa que ha hagut mil 
quatre-cents noranta-dos sol·licituds més que l’any anterior. A això s’ha 
d’afegir que en la valoració que es fa en el barem que s’utilitza per 
valorar la concessió d’aquestes beques s’ha pujat un punt. Per tant 
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moltes famílies que l’any passat havien rebut aquesta beca aquest any 
s’han quedat sense. 
 
Per tant durant aquest curs només es podran atendre a cinc mil quatre-
centes sol·licituds. Per fer-nos una idea, més o menys, el 60% d’aquesta 
xifra són famílies nombroses o monoparentals, i el 70% d’aquesta xifra 
són famílies que estan en un risc elevat d’exclusió social. 
 
A tota aquesta panoràmica s’ha d’afegir també en aquesta partida com 
en d’altres, deutes que s’han anat anomenant al llarg d’aquesta tarda-
nit, com la Generalitat que deu al Consell Comarcal una quantitat molt 
important de les beques de l’any passat. 
 
Per tant i en resumides comptes, en la comarca han quedat tres mil cinc-
cents vuitanta-set sol·licituds sense atendre. Concretament, de les xifres 
que afecten a Cornellà podem dir que la realitat també és molt crua a 
Cornellà, i que segueix la tendència de la comarca. En aquest sentit les 
sol·licituds cada any han anat creixent, des del 2011 nou-cents setanta-
una sol·licituds, mil vuitanta-vuit al 2012, al 2013 mil cent trenta-tres 
sol·licituds i les concessions han baixat en ordre invers. A mida que 
augmentaven les demandes han baixat les sol·licituds.  
 
Això és el què justifica que aquests dos Grups municipals avui 
presentem aquesta Moció exigint a la Generalitat i al Govern Espanyol 
que cerquin solucions per fer front a la demanda de beques menjador. 
També instem al Departament de Benestar i Família i al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir el suport 
econòmic i dels recursos, amb l’increment de partida que resulti 
necessari per solucionar aquesta problemàtica d’urgència social. 
 
Exigir a la Generalitat de Catalunya a instar al Govern de l’Estat a 
reduir l’IVA que carrega les activitats de monitoratge dels menjadors 
escolars, així com de les activitats extraescolars. 
 
Exigir al Departament també d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya el pagament immediat de tot el deute corresponent a les 
beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments universals 
i obligatoris. 
 
I finalment, enviar aquesta moció al Consell Comarcal, a les Conselleries 
afectades, a les associacions municipalistes, i als diferents Consells 
Escolars i a les AMPAS de les escoles de Cornellà. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si no tinc malentès hi han dos esmenes, una per CiU?. No?, bé, sí una 
presentada pel Partit Popular, per tant té la paraula el representant del 
Partit Popular. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Simplement explico les esmenes que hem presentat, són molt breus 
referents únicament als punts d’acord. Al punt ú on es demana exigir a 
la Generalitat i al Govern de l’Estat, es demana a l’esmena que es 
suprimís “el Govern de l’Estat” perquè entenem que no és competent, i el 
mateix en quant al punt tres perquè la moció és sobre les beques 
menjador i parla de reduir l’IVA de les activitats extraescolars, entenem 
que tampoc era per la moció. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Pregunto als Portaveus del PSC i d’Iniciativa, manteniu la moció?, sí. 
Doncs molt bé, entrem en el debat. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
En la línia que comentava la Regidora, que deia que aquesta moció era 
la del Consell Comarcal, el que nosaltres demanaríem però no com 
esmena sinó com aclariment, perquè em sembla que no estem debatent 
el mateix text. A nosaltres se’ns va facilitar en la convocatòria del Ple 
una Moció que parla dels nens i nenes de les escoles de Castelldefels, 
llavors no sé si podem debatre aquí aquesta moció en aquest moment. 
Perquè l’únic document que nosaltres tenim aquí, presentat per aquests 
dos grups, fa referència efectivament a la situació dels nens i nenes de 
les escoles de Castelldefels. 
 
També en el text, però aquí hi ha un problema entenc jo important i 
demanaria, si us plau, un aclariment del tema. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo tinc la de Cornellà, estem discutint la que posa Cornellà, que és la 
que substitueix a aquests errors que hi havia en aquesta Moció. Per tant 
està i la que estem discutint és la proposta que m’han fet arribar els dos 
Grups municipals i aquí no hi ha cap Castelldefels, jo no ho trobo. 
 
Per tant, s’està discutint la que jo tinc aquí. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
D’acord, només fer referència a què al Grup municipal de Convergència i 
Unió no ens ha arribat la moció corregida. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas diríem que l’important segueix sent el mateix. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Molt bé. Doncs nosaltres donem suport a la moció perquè el Grup 
municipal de Convergència i Unió també reivindiquem, tal com diu la 
moció, que no hi pot haver cap criatura amb dèficits alimentaris. Però no 
només això sinó que, a més a més, també des del nostre Grup municipal 
reivindiquem que cap familiar en situació de vulnerabilitat quedi sense 
cap mena de suport. Per tant donem el nostre vot favorable. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Bé, referent a aquest petit problema si posava Castelldefels o posava 
Cornellà, és un error que s’entén, la última paraula del primer paràgraf, 
que posa Castelldefels. El comentari, ja que avui s’ha parlat de alumnes 
dolents, de copiar-pegar, d’argumentaris, doncs bé dir-les també que 
quan copiïn-peguen ho facin correctament i que ja que ve d’un altre 
municipi doncs posin en el què ens troben que és Cornellà. 
 
Referent a la moció, clar, estem plenament d’acord en què hi han nens i 
nenes en situació de necessitat. Entenem que hi ha un compromís per 
part de la Conselleria de la Generalitat per a què cap nen i nena que 
tingues privació alimentària es quedés sense la seva beca menjador. 
Però el que si que veiem és que en la moció aquí mesclem “churras con 
merinas”, fan referència al Govern Espanyol i -torno a reincidir una altra 
vegada a l’esmena que presentavem-, que és el tema de l’IVA. No 
entenem què pinta aquí sinó únicament l’afany en arriar en contra del 
Govern, i bé, l’inclouen en qualsevol mena de moció. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Evidentment compartim al cent per cent el contingut de la moció i només 
voldria incidir en què, com ja recull al seu contingut, diu que des de 
l’Ajuntament complementem els ajuts menjadors per a totes aquelles 
famílies que estan en risc d’exclusió social, com s’ha dit en situació de 
vulnerabilitat. 
 
I això en xifres, ja que avui ha hagut el debat dels pressupostos, em 
sembla important esmentar-ho que durant el curs passat nosaltres vam 
complimentar quatre-centes vuitanta-quatre beques menjador. Això en 
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diners, encara que tampoc hi ha una partida que al títol posi “Ajuts 
menjador”, va significar cent vint-i-sis mil euros exactament, als que 
s’ha d’afegir que van haver de complementar onze dies del curs escolar 
del mes de juny, perquè el pressupost no va arribar fins a final de curs. 
 
I això només a la nostra ciutat va suposar quaranta-vuit mil euros. A 
això també podríem sumar els ajuts que donem per a infants d’escoles 
bressol, que van ser concretament trenta-tres el curs passat. I bé, 
encara que l’Elisa, la Regidora d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa, és qui ha presentat la moció, si que m’agradaria dir-li al 
Portaveu del Partit Popular que el punt número tres, el que es refereix al 
tema de l’IVA que ha fet esment ja en dues ocasions, es refereix a les 
hores que se’ls hi paga als monitors i monitores de menjador, i el 
resultat final és que incrementa el preu del servei. Per tant és 
importantissim. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Breument. Aclarir que a Cornellà quan es paguen activitats 
extraescolars es sap quin és l’IVA que es paga, i també que no acceptem 
les esmenes que planteja el Partit Popular perquè nosaltres pensem que 
l’educació -no és que ho pensi jo ni ningú, és que és així, l’educació, bé, 
es diuen beques escolars, per tant vol dir que es donen en l’àmbit 
escolar, per tant en l’àmbit educatiu, i l’educació és competència de 
l’Estat, i sinó a les setmanes anteriors em remeto. Sinó, a la fi, per què 
hem tingut aquest embolic?, bé, per què tenim aquest embolic?, per la 
llei i tot el que es deriva. Per tant l’educació és competència de l’Estat. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Exactament, com queda la moció?. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer votem l’esmena presentada pel Partit Popular. 
 
Jo tinc la de Cornellà. No sé què posava l’altra. A on posava Cornellà 
posava Castelldefels?, doncs posa Cornellà. L’ha que tinc i ha entrat per 
registre que substitueix a la presentada és aquest canvi. Per tant estem 
votant això. D’acord. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només dir que estem comparant les mocions i no és només el canvi de 
Cornellà per Castelldefels, però bé, no tenim cap problema en votar a 
favor. 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
La moció que varem presentar en data vint-i-quatre d’octubre aquesta 
tarda a la sis i mitja hem entrat al Registre canviant-la només on diu 
Castelldefels posant Cornellà, i corregint alguna falta que havíem 
detectat. Tota la resta és exactament igual, per tant, una substitueix 
l’altra. El sentit de la moció, el títol de la moció a on diu “Moció del grup 
municipal del PSC i ICV-EuA per garantir els ajuts de beques menjador 
de Cornellà”, és tot exactament igual, tant la del vint-i-quatre com la que 
hem presentat avui. Només es tracta de ser bons estudiants, veure el 
títol de la moció i veure les dades que recollim de Cornellà. O sigui, és la 
mateixa moció. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, els bons estudiants tindrien que ser qui va fer la moció en aquesta 
ocasió. Ho dic per calmar. Si, a més a més, no la té ningú, em sembla 
que és un error, és un error. El sentit del vot?. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
És a favor i esperem que ens arribi finalment la moció definitiva que en 
aquests moments no tenim. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, és que no hi ha cap canvi, i ja està. Sobre la importància i la 
rellevància del contingut no hi ha cap canvi, no pot haver cap canvi. És 
només una correcció d’errors, bé, de copies i pegues. 
 
 
Esmena presentada pel Grup municipal del PP: 
 
“1.- Al primer punt d’acord suprimir “i al Govern Espanyol”, perquè 

és la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat qui és 
competent per a concedir les beques menjador. 

 
2.- Suprimir el tercer punt d’acord, ja que no te res a veure amb les 

beques menjador.” 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal del PP és rebutjada 
pels assistents. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
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3. Moció del Grup Polític Municipal de CiU, per millorar l’accés 
a la ciutat a l’alçada de la rotonda de l’avinguda Maresme-carrer 
Progrés. 

Moció CiU, millorar accés 
Rotonda av. Maresme – 
c/Progrés. 

MOCIÓ 
 
“Atès que l’accés a la ciutat de Cornellà des del Cinturò del Litoral (A-
2) a l’alçada de la rotonda situada a l’Avinguda Maresme i carrer 
Progrés pateix forts problemes circulatoris en les hores punta dels dies 
laborables, durant els caps de setmana, festius i època de rebaixes que 
el centre comercial Splau roman obert, i durant els partits del RCD 
Espanyol, entre d’altres. 
 
Atès que aquest accés es troba situat en una zona de la ciutat 
fortament concorreguda fruit de la proximitat amb el polígon industrial 
d’Almeda, de la presència del centre comercial Splau, de l’estadi del 
RCD Espanyol i d’accés als barris de Riera, Centre i Almeda. 
 
Atès que el teixit industrial i econòmic està passant per una situació 
d’especial dificultat per la situació de crisis econòmica, i les 
administracions públiques han de vetllar per garantir aquelles 
actuacions dins de les seves possibilitats que alleugereixen aquestes 
dificultats. 
 
Atès que els col·lapses circulatoris impliquen una pèrdua de 
competitivitat de les empreses ubicades a Cornellà ja que treballadors, 
empresaris, proveïdors i clients de les empreses de la zona han de 
dedicar molt més temps als desplaçament, així com veïns i veïnes de 
Cornellà que també han de dedicar més temps per accedir als vials 
d’una de les principals vies de comunicació de Cornellà. 
 
Atès que les retencions de trànsit impliquen un deteriorament de la 
qualitat de l’aire a la ciutat de Cornellà per l’efecte arrencada-parada, 
amb un increment de les partícules en suspensió i dels òxids de 
nitrogen, entre d’altres. 
 
Atès que l’actual configuració de la rotonda està formada per sis vies 
d’entrada i set de sortida, implicant un menú d’opcions massa elevat 
de direccions a escollir per tractar-se d’una rotonda. 
 
Atès que bona part del trànsit té com a origen l’A-2 i destí el Centre 
Comercial Splau, i Centre Comercial Splau a l’A-2, implicant un 
creuament de trajectòries en la mateixa rotonda. 
 
Atès que aviat farà un any del col·lapse circulatori que va patir la 
ciutat en aquest punt, fruit de la coincidència del partit de la selecció 
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catalana en un dia feiner, amb el que comporta el ple funcionament 
del polígon industrial i la pròpia activitat del centre comercial en les 
festes nadalenques. 
 
Atès que es produeix una gran atracció comercial, especialment per les 
tardes, generant grans fluxos de circulació de vehicles. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà és competent en ordenar la 
mobilitat en el seu terme municipal i l’esmentada rotonda es troba 
dins d’aquest i la situació de col·lapse es repeteix des de fa molt mesos 
i no s’ha portat a terme cap mesura de millora. 
 
Proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Implementar una solució temporal les properes setmanes a fi 
de garantir una millora de la fluïdesa a la rotonda on conflueixen el 
carrer Progrés amb avinguda Maresme, valorant com a alternativa el 
tancament del vial d’accés al pàrking de l’Splau des de l’esmentada 
rotonda, i/o la creació de carrils d’accés directe des de la carretera del 
Prat al vial d’accés a la rotonda de l’AP-2, i del vial de la rotonda de l’A-
2 a l’avinguda Maresme, així com permetre l’entrada al trànsit al 
pàrquing del Centre Comercial des del carrer paral·lel (sense nom) a 
l’A-2. 
 
Segon.- Estudiar propostes alternatives a les actuals per poder donar 
una solució definitiva al trànsit en el futur. 
 
Tercer.- Fer arribar el present acord a l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, al Centre Comercial Splau i al RCD Espanyol.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Amb voluntat de ser breu. El sentit de la moció és molt senzill, el nostre 
Grup municipal ja va fer arribar a l’Equip de Govern la problemàtica que 
hi ha a la rotonda d’accés al Cinturó del Litoral a l’alçada del Splau. 
 
Creiem i és el que veiem tots constantment com a ciutadans, que tant 
durant els dies feiners, ja sigui quan gent de Cornellà va a la feina o 
quan ve gent a treballar a Cornellà, a les sortides del polígon industrial 
d’Almeda, a les cinc o les sis de la tarda, moments de forta congestió 
d’aquesta rotonda, durant els caps de setmana, divendres en moments 
de màxima afluència al Centre Comercial Splau, durant els partits de 
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l’Espanyol i en d’altres esdeveniments, i en d’altres moments, el que 
ens acabem trobant és que aquesta rotonda està col·lapsada i això 
implica una gran quantitat de temps i de diners, que acabem patint els 
ciutadans de Cornellà i també de Catalunya per accedir al nostre 
municipi. 
 
En tot cas, la prioritat -i això ha de ser actuació ja immediata-, ja sigui 
una actuació temporal és intentar pal·liar el que pugui venir els propers 
dies. Recordem que estem ja a les portes del Nadal i segurament ens 
trobarem amb un caos circulatori molt més gran que com fins ara. I 
també demanar al Govern que es busqui una solució definitiva. 
 
És una rotonda que absorbeix molt de trànsit, que té cinc entrades 
d’alimentació i sis sortides. Això és molt i, a més a mes, la intensitat 
mitja diària és molt elevada. Per tant aquesta moció l’únic que pretén és 
els nostres precs d’intentar solucionar aquest problema i que veiem que 
això implica una problemàtica de cara a tots els ciutadans de Cornellà, 
doncs instar al Govern a què, si us plau, posi mans a l’obra el més 
ràpidament possible per a buscar una solució. Nosaltres plantegem 
alguna, òbviament no som tècnics i és l’Ajuntament qui disposa 
d’aquests tècnics i han de trobar la millor solució possible. Però el que sí 
demanaríem és celeritat amb el tema. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres, agafant les últimes paraules del Portaveu de Convergència, 
no som experts en el tema. Nosaltres creiem que aquest tipus de moció 
l’hem fet altres vegades, el normal és, primer, plantejar-ho a la Comissió 
Informativa per intentar que hi hagi un debat més o menys raonable 
amb els serveis tècnics davant. 
 
Jo confio que els serveis tècnics de l’Ajuntament són bons professionals 
i tindran possibilitats alternatives. Crec que en aquest moment els 
Regidors no podem valorar estrictament si la solució que ens planteja el 
Grup de Convergència és o no és. Per tant suggeriria, o bé que la 
retiréssim o bé que al punt u, que és a on fan una proposta, decaigués i 
es mantingués el segon i el tercer, que és instar a què en el marc de 
l’espai del territori els serveis tècnics es pugui buscar una solució, que 
em sembla que és el raonable i el que crec que hauríem intentar fer 
 
En tot cas venir aquí amb una opció una mica més tècnicament 
solucionada. El nostre Grup no la té, i reconeixem que coneixem la 
problemàtica i patim la problemàtica, però també entenem que hem 
d’esperar què els serveis tècnics ens puguin donar solucions. I per tant 
crec que els serveis de seguretat del territori donin una alternativa. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres, una mica en el mateix sentit, no som tècnics, coneixem el 
problema. El problema és evident, és una rotonda amb gran afluència, 
amb gran tràfic, i evidentment les propostes que es proposen aquí tan 
concretes al primer punt d’acord, és més algunes ja s’estan prenent, 
però no sabem si són exactament les millors o no. Crec que el més 
convenient seria informes tècnics, sigui de Guàrdia Urbana, dels Servei 
Català de Trànsit, per a valorar quina és la millor solució. 
 
Només això, crec que una moció on es plantegen uns punts molt concrets 
si no hi ha una valoració per part de tècnics, no poden recolzar-la. 
 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Efectivament la rotonda Maresme-Progrés suporta un trànsit important 
degut a què dona accés directe a l’A-2, que proporcionalment és més alt 
que la sortida 15 de la Ronda de d’Alt ja què pel mateix punt entren i 
surten des de diferents opcions direccionals, mentre que la sortida 15 
de la Ronda de d’Alt en té quatre diferents, dos d’entrada i dos de 
sortida, cadascuna per accions direccionals diferents. O sigui, és més 
fàcil pels conductors de fora de Cornellà arribar a la rotonda de l’A-2. 
 
Certament la capacitat d’atracció del Centre Comercial Splau fa que en 
determinats moments el trànsit sigui dens i es produeixin retencions 
quan coincideixen la sortida normal de la zona industrial i les puntes de 
visitants al centre comercial el divendres i el dissabte per la tarda. Les 
referides retencions no es poden qualificar com a col·lapses, i més 
envers la situació del greu problema circulatori que es va donar al partit 
de Catalunya-Nigèria, com diu la moció de Convergència. Gent passant i 
com també s’apunta va concórrer un munt de situacions diferents a les 
de qualsevol dels dies d’activitat normal a la zona ja sigui laborable, 
dissabte o festiu. 
 
A l’Ajuntament la mobilitat de la zona és un problema que li preocupa i 
molt. Ja fem moltes accions per a què totes les entitats i administracions 
que participen en la responsabilitat d’aquests problemes de mobilitat 
s’impliquin en trobar una solució de millora a aquesta situació. De fet 
aquesta tarda ha hagut una reunió, i abans, la setmana passada 
també, i el dilluns també, entre el Servei Català de Trànsit, la Guàrdia 
Urbana i la Diputació de Barcelona, que s’ha compromès a pagar un 
estudi de totes les entrades i sortides de Cornellà. 
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Aquesta implicació i col·laboració s’està treballant de manera 
continuada en els dispositius per situacions extraordinàries, que 
bàsicament són els partits i altres esdeveniments que es realitzen a 
l’estadi. No obstant, en aquests moments la Diputació de Barcelona i els 
Serveis de trànsit de la Guàrdia Urbana estan fent un Pla de Mobilitat 
en el qual s’haurà de contemplar tota la problemàtica generada en els 
accessos a Cornellà des de les autopistes. Independentment d’això, la 
Guàrdia Urbana de Cornellà treballa conjuntament amb el personal que 
gestiona el pàrking de l’Splau perquè aquestes puntes de trànsit 
generades els divendres i els dissabtes afectin el menys possible a la 
ciutat de Cornellà. 
 
Referent a la proposta aportada pel Grup de Convergència i Unió, 
aquests moviments suggerits han estat realitzats o es realitzen 
depenent de les necessitats que facin al servei. Perquè cada vegada que 
sabem que aquestes puntes de tràfic, que ho sabem abans, es donaran 
es fan dispositius especials per a veure quina afluència de trànsit hi ha, 
i quines solucions es donen en el moment. Evidentment quan tinguem 
l’estudi de trànsit que estem fent entre tots ho sabrem amb més 
seguretat, per tant nosaltres votaríem en contra per les raons de què ja 
s’estan fent els moviments quan toquen. Sempre no són iguals depèn 
molt de moment i del tràfic que hi hagi en aquell moment, i, a més a 
més, estem treballant fent l’estudi, i per tant també una de les coses que 
demana la moció també l’estem fent. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquesta moció l’únic que vol pretendre és donar celeritat. Està molt bé 
que s’estiguin fent els estudis de mobilitat, que els pagui qui els tingui 
que pagar, però és que el problema el seguim patint els ciutadans de 
Cornellà cada vegada que volem sortir per aquesta sortida de Cornellà. I 
com que no som els únics que els patim sinó que és un tema que va més 
enllà, el que sí demanem és celeritat en tot el tema. 
 
Òbviament que podem valorar la idoneïtat de la proposta, ja hem dit que 
no érem tècnics i només el que fèiem era aportar, però el que sí volem és 
que no podem estar tal i com tenim la situació, és que per segons quin 
dia de la setmana quin dispositiu posem a la rotonda, perquè en el fons 
això no deixa de ser diners, no sé si han de ser hores del nostre 
personal que podria estar dedicat a estar fent una altra feina 
alternativa, que no anem mancats en aquests moments. 
 
Per tant el que sí demanaríem és una solució, sobretot per ara que 
venen festes, cap a aquesta rotonda i implementar el més ràpidament 
possible la solució definitiva perquè portem mesos i mesos amb aquesta 
situació. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Si el que penses és que quan hi ha aquesta quantitat de tràfic pot haver 
una solució definitiva, que no impliqui que hi hagi personal allà, estàs 
completament equivocat i això t’ho pot dir qualsevol.  
 
Per tant, evidentment, sempre que hi ha una possibilitat de que hi hagi 
un augment de trànsit s’ha de fer un dispositiu especial per a aquest 
tema, que és la única manera. I s’ha de valorar primer quants vehicles 
es suposen que han de vindre, evidentment, i a partir d’aquí muntar el 
dispositiu que toca en aquell moment. 
 
El problema de Nigèria que toques es que es va fer la previsió, es va dir 
que vindrien tants cotxes i va haver algú d’una altra administració que 
no se’l va prendre seriosament i no va muntar el dispositiu que li tocava 
muntar en aquell moment. Per a que això no passi, es fan les 
coordinacions. Evidentment si una part coordinada diu que no, doncs 
malament rai. Es suposa que en aquest moment això s’ha superat, 
almenys en les reunions que jo he tingut amb l’Agència Catalana de 
Trànsit i el Mossos d’Esquadra, sembla ser que això s’ha superat, i a 
partir d’aquí i recolzant l’estudi que tindrem, totes les administracions 
posaran la part seva que toqui. 
 
Evidentment si les retallades no fan que no es puguin muntar els 
dispositius per part d’alguna administració, que aleshores ja l’hem 
fumut, i a partir d’aquí funcionarà bé. Però si cada administració posa el 
què ha de posar en aquests moment, entre d’altres coses perquè està 
molt bé el que dius, però quan algú dóna permís com nosaltres i com la 
Generalitat de Catalunya per a posar un estadi de futbol, o per posar un 
centre comercial en un lloc, has de saber que això porta tràfic. I per tant 
això també té unes responsabilitats que són nostres i de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
I no hi ha solucions màgiques, aquella de que aquesta rotonda, això ho 
llenço i aquí no funciona, i poso una senyal que els cotxes vagin per 
aquí, no, perquè cada vegada s’ha de mirar, i en els moments 
determinats s’han de prendre les decisions que toquen en aquell 
moment, i no hi han solucions definitives, són canviables en cada 
moment.  
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Només considerar que les responsabilitats en aquest cas d’ordenació de 
trànsit i de muntar els dispositius corresponen al municipi, per tant no 
mirem de cara cap a fora sinó mirem el nostre terme municipal cap a 
dintre, perquè aquest és un clar cas de què és el què podem fer 
nosaltres com Ajuntament. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Comentar que m’apassiona el tema, és veritat, no ho dic en conya, ho 
dic perquè són tants anys que he portat aquests temes. 
 
Abans de les vuit del matí és colar-se en la Ronda, i si jo plantejo a 
l’Ajuntament de Barcelona que el que té que fer són sis vies més, o a 
l’alçada del Port, a les vuit del matí o a les quatre de la tarda, ja no pots 
entrar cap a Barcelona, i ningú es planteja fer quatre carrils més. És a 
dir, solucions definitives, quedi clar, no hi han Jordi. 
 
Tu tens la realitat física que tens, en aquesta realitat física és fer una 
distribució concertada amb totes les administracions que tenen 
competència, que no és tan sols l’Ajuntament de Cornellà. I gràcies a 
això es va aconseguir la inversió de l’Estat d’ampliar aquella sortida i 
fer la rotonda i tot el que hem fet ara allà. 
 
És evident que quan hi ha una dimensió de tràfic la qual no està previst 
que aquesta via la suporti, hi ha col·lapse. Però és que això passa aquí i 
passa en molts llocs. Jo quan tenia que anar al Camp de l’Espanyol a 
Montjuic, doncs tenia que anar quasi bé una hora i mitja abans per 
arribar a l’estadi. Vull dir que no ens enganyem!. 
 
Què podem millorar?, sí, per això es fa aquest estudi. I això tu ho dius 
en la teva moció i jo crec que ho tenim que fer. Si ho podem perfeccionar 
o podem millorar, perfecte. Crec que això tenim l’obligació, però que 
quedi clar que aquestes coses no es solucionen. Moltes vegades penses 
que el conductor sortirà per la 15, per exemple, i no surt per la 15. Això 
no depèn de tu moltes vegades. I el col·lapse es provoca, evidentment 
perquè suportem tot un tràfic que la nostra via urbana, nosaltres no 
l’ampliarem per quatre dies de l’any. Tampoc ens enganyem, no 
l’ampliarem. Ara, què es pot millorar, sí, i per això s’han fet aquestes 
reunions i per això està el Servei Català de Trànsit, perquè se sent no 
obligat sinó perquè se sent corresponsable, sinó no estaria en aquestes 
reunions, no ens enganyem!. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Entenem el compromís del Tinent d’Alcalde d’explicar-ho amb calma a la 
Comissió que correspongui?. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Compromís no tan sols en explicar-ho sinó en estudiar-ho, que ho estem 
fent, per fer una alternativa si es pot millorar, faltava més. Ara, si això 
implica desprès inversions, doncs ja veurem. Això serà una altra 
història, potser al pressupost estarà, però no sé desprès. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
4.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si no tinc malentès, Convergència heu presentat dos preguntes i estan 
contestades. De l’anterior Ple, però no es van contestar a l’anterior Ple i 
per tant són d’aquest Ple. Teniu alguna pregunta o prec?. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Si, un Prec.  
 
Si us plau, quan les respostes que es donin a les preguntes que es fan, 
si les preguntes són concretes es demanaria que les respostes fossin 
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concretes. En concret a la pregunta que vam fer, no sé si en aquest Ple o 
en l’altre, referida al Cornellà Informa i que es doni accés a la 
informació, que demana aquest Grup municipal. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, t’ensenyaré alguna resposta del teu Govern, com són de 
concretes. El Grup d’Iniciativa té alguna pregunta o algun prec?. 
 
Max, teniu un prec em sembla, un prec és el que heu presentat?. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
No, tenim dos preguntes que es van presentar per escrit, crec que per 
registre. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Posàveu “preguem”. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Ja, però com que és una informació. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo dic el què diu, no m’invento res. Diu “per tot l’exposat”, a mi em dona 
igual que es converteixi en una pregunta, però si hagués estat una 
pregunta hauria estat contestada, per això ho dic. Per tot els llocs 
“preguem que es doni contestació per escrit a la família”, és un prec, 
cosa que es farà, ja avanço. “I es doni compte per escrit a aquest grup”, 
que també es farà. Si és un prec. Teniu alguna pregunta?. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
No és per crear polèmica però al principi diem “presenta al Ple per a ser 
contestada per escrit la següent pregunta”, i exposa. Llavors fem 
l’exposició i com som gent educada preguem la resposta. 
 
Enteníem que era pregunta, i per això al principi vam posar. 
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Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios Portaveu del 
Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que 
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“Que en data 26/09/2013 aquest Portaveu, mitjançant escrit amb 
número de registre 25.550, va facilitar-li dades d’una família, segons 
la nostra opinió, en extremada situació de necessitat de suport dels 
Serveis Socials d’aquesta ciutat. 
 
Aquesta Família amb tres fills, que a més de trobar-se en atur i ja 
sense prestacions, motiu pel qual s’han tingut que instal·lar al pis dels 
pares d’un dels cònjuges situat al barri de Fontsanta, té dos dels seus 
fills discapacitats un a un grau del 91% i l’altre en un 51%. 
 
Darrera nombroses gestions mitjançant telèfon amb vostè mateixa i 
amb el Primer Tinent d’Alcalde, a dia d’avui no tenim clar quina ha 
sigut la seva actuació davant la situació d’aquesta família, excepte per 
un correu en el que se’ns diu que no entra en el barem per a donar 
ajuda. 
 
L’article 3 apartat 1º de la Llei de Serveis Socials de Catalunya / 
Finalitat dels serveis socials ens diu que els serveis socials tenen com 
finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant 
totes les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les seves 
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc 
de la justícia social i del benestar de les persones. 
 
2. Són necessitats socials, als efectes de l’estableix per l’apartat 1, les 
que repercuteixen en l’autonomia personal i el suport a la 
dependència, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de 
grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la 
col·lectivitat. Les necessitats personals bàsiques són les pròpies de la 
subsistència i la qualitat de vida de cada persona. 
 
3. Els serveis socials es dirigeixen especialment a la prevenció de 
situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social 
econòmic i de situacions de vulnerabilitat i dependència i a la 
promoció d’actituds i capacitats de les persones com principals 
protagonistes de la seva vida. 
 
4. La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mitjançant les 
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la 
Cartera de serveis socials. 
 
L’article 10 de la mateixa Llei en el Dret a la informació a l’àmbit dels 
serveis socials, ens diu en l’àmbit dels serveis socials totes les 
persones tenen dret a reclamar i a rebre informació veraç sobre els 
serveis i, en especial, tenen dret a: 
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a) Rebre informació suficient i comprensible sobre els serveis i 

prestacions disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per 
a rebre’ls, sobre els drets i deures dels destinataris i usuaris, i sobre 
els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que 
deuen ser exposats de forma visible als centres d’atenció. 

 
b) Rebre per escrit i, si es precís, de paraula, en llenguatge 

comprensible i accessible, la valoració de la seva situació, la qual, si 
procedeix, deu incloure la qualificació de les necessitats dels 
familiars o de les persones que les cuiden. 

 
c) Rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els 

afecti a fi de que, si procedeix, puguin donar el seu consentiment 
específic i lliure. El consentiment s’ha de donar per escrit quan 
impliqui l’ingrés a un establiment residencial de serveis socials. En 
el cas de les persones incapacitades i de les que, per raó de les 
seves circumstàncies personals, puguin ser declarades incapaços, 
s’ha de seguir el procediment legalment establert. 

 
d) Accedir als seus expedients individuals, en tot el que no vulneri el 

dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir còpies dels 
mateixos, d’acord amb l’establert per les lleis. Aquest dret no inclou, 
però, l’accés a les anotacions que el personal professional hagi 
realitzat a l’expedient. 

 
e) Presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar 

queixes i reclamacions, i rebre resposta dintre del període legalment 
establert. 

 
Per tot l’exposat: 
 
Preguem que es doni contestació a la família de les ajudes a les que 
poden accedir i que, en aquest cas concret, es doni compte per escrit a 
aquest grup de les actuacions portades a terme pe part del 
Departament de Serveis Socials d’aquest Ajuntament davant aquest 
cas”. 
 
 
 
Per part del senyor Manuel Casado Ruiz Regidor del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta, que una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
“L’Article 23.1 CE reconeix a tots els ciutadans “el dret a participar en 
els assumptes públics, directament o mitjançant representants, 
lliurament elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal”. 
Aquesta norma garanteix no només l’accés igualitari a les funcions i 
càrrecs públics (art. 23.2 CE), sinó també que els que hagin accedit als 
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mateixos es mantinguin en ells sense pertorbacions il·legítimes i els 
realitzin de conformitat amb el que la llei disposi (STC 32/1985, de 6 
de març), ja que d’altra forma la norma constitucional perdria tota 
eficàcia si, respectant l’accés a la funció o càrrec públic en condicions 
d’igualtat, el seu exercici podria resultar mediatitzat o impedit sense 
remei jurídic. Aquest dret fonamental de l’article 23.1 resulta 
inseparable del 23.2 CE quan tracti supòsits de peticions reduïdes per 
representants municipals en defensa de l’exercici de les seves 
funcions, ja que allò comporta també el dret mateix dels ciutadans a 
participar a través de la institució de la representació en els 
assumptes públics (SSTC 10/1983, de 21 de febrer, i 32/1985, de 6 
de març, i la ja copiosa jurisprudència de la Sala 3ª del Tribunal 
Suprem mitjançant les seves Sentències de 5 de juny de 1987 (R. 
4004), 8 de juliol 1986 (R. Ar. 4227, 1978 i 2836), 16 de desembre (R, 
7158), 14 de setembre de 1987 (R. 6003) i 5 d’octubre de 1987 (R. 
6701). 
 
L’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que “tots els 
membres de les Corporacions Locals tenen dret a obtenir de l’Alcalde o 
President de la Comissió de Govern quants antecedents, dades o 
informacions obrin en poder dels serveis de la Corporació i resultin 
precisos per al desenvolupament de la seva funció”. 
 
L’article 14.1 ROF regula l’avantdit dret de forma idèntica al ressaltat 
a l’anterior paràgraf, entenent-se concedit l’accés a les informacions 
per silenci administratiu transcorreguts cinc dies (art. 14.2 ROF), 
especificant aqueix dret a la consulta i examen dels expedients, llibres 
i documentació en general, be a l’arxiu general o a la dependència on 
es trobi, ja sigui mitjançant l’entrega dels mateixos o còpia al membre 
de la Corporació interessat (art. 16 ROF). 
 
En quant a les limitacions, la normativa catalana segueix les pautes 
del ROF: 
 
164.3 En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén com a 
acceptada per silencia administratiu si no es dicta resolució 
denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la data de 
presentació de la sol·licitud. En qualsevol cas, la resolució denegatòria 
s’ha de motivar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents: 
 
a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el 

dret constitucional a l’honor, la intimitat o familiar o a la pròpia 
imatge. 

 
b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre 

secrets oficials o per secret sumarial. 
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Les restriccions deuran, doncs, reduir-se a específics supòsits 
d’interès públic, venir referides a documents o expedients en el que 
existeixin altres drets o interessos legítims en conflicte. 
 
Així doncs, gaudint el dret d’un regidor a obtenir informació de 
cobertura constitucional, legal i reglamentària, sent dita informació 
essencial per al degut exercici de les funcions de fiscalització i control 
de la gestió municipal, resultarà contrària a dret el no proporcionar a 
aquest regidor la informació sol·licitada, màxim tenint en compte 
l’adequació d’aquesta a la funció pròpia d’un regidor. 
 
Aquest Regidor sol·licita: 
 
Primer.- Que se’m faciliti relació de funcionaris/es d’aquest 
departament, personal laboral i tècnics contractats eventualment, amb 
el seus corresponents sous o remuneració rebuda. 
 
Segon.- Que se’m faciliti un informe on estiguin detallats el número 
d’ajuts realitzats des de Serveis Socials tant a famílies o persones 
individuals i el cost de cadascuna d’elles durant els exercicis 2011 i 
2012. 
 
Tercer.- Que se’m faciliti l’informe de despeses fetes per aquesta 
regidoria en “Treballs tècnics destinats a servei domiciliari”, en 
“Transport i excursions de la Gent Gran”, en “Treballs tècnics de la 
Gen Gran” en “Ajuts per a la Gent Gran”, en “Treballs tècnics 
d’infància” en “Ajuts a adults-allotjament alternatiu” i en “Subvencions 
concedides a l’Entitat Fraternitat Cristiana, a la Fundació Domicilia, a 
la Coordinadora contra la Marginació, a APRODICO, a l’Associació 
Adelante i a Recollim” durant els passats anys 2011-2012.” 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Lamento no s’hagi contestat, es contestarà. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
La vam presentar el dilluns, ja desprès de la Junta de Portaveus i ja 
entenem que com el Ple era el dimecres. 
 
Eren dos que estaven presentades per escrit. I sí, tenim dos precs. 
 
El primer diu el següent: 
 
“Aquest Grup ha rebut queixes d’alguns propietaris i inquilins de 
vivendes del carrer Soler i Cortada, que estan en procés de 
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reparcel·lació i que no han arribat a un acord amb l’Ajuntament. Són 
varies les queixes i varies les causes pel que aquests propietaris no han 
considerat justes les propostes fetes per Procornellà, i que els han portat 
primer, a presentar al·legacions, que han estat desestimades, i després 
a demanar empara als Tribunals de Justícia, obligant-los amb això a 
sumir-se en un procés que els portarà moltes despeses. Alguns d’ells 
amb un nivell adquisitiu baix i amb situació precària. 
 
Hi ha un d’aquests casos especialment incomprensible per la manera 
discriminatòria en el tracte en comparació amb d’altres casos semblants 
i a dia d’avui, solucionats. Cas pel qual aquest Grup ha demanat veure 
el seu expedient i els acords a què s’ha arribat. Avui hem tingut una 
reunió amb Ricard i el Tinent d’Alcalde, Antonio Martínez, i ens ha 
ensenyat aquests expedients. 
 
Per tot l’exposat i perquè entenem que abans de reoorganitzar un sector 
l’administració ha de fer un esforç en mantenir l’equitat i la justícia a 
l’hora de negociar acords amb els propietaris i inquilins, aquest Grup 
prega que s’obri un nou període de negociació amb els casos pendents i 
que es posi tota la voluntat per a arribar a acords justos i equitatius 
amb tots ells.” 
 
Aquest seria el primer Prec. I el segon és en base a la vaga que va haver 
en educació el dia vint-i-quatre. 
 
Aquell dia es van tancar les escoles bressol, i no es va complir amb el 
que marquen els serveis mínims. Nosaltres vam fer una sol·licitud, una 
petició a la Tinenta d’Alcalde, a Rocio, per a què es mantinguessin 
aquests serveis mínims, perquè sí que entenem el dret a la vaga, 
entenem que hi hagi un dret a la vaga, però entenem també que hi ha 
un dret dels pares i mares a treballar. I si no poden deixar als seus fills 
aquest dia en l’escola bressol perquè no es compleixen els serveis 
mínims, doncs aquest dret no queda respectat. 
 
El prec seria que en previsió de pròximes vagues s’asseguri que les 
famílies de Cornellà amb nens i nenes a les escoles bressol podran 
gaudir de serveis mínims, i que es procuri que aquesta administració no 
doni un exemple dolent a la ciutadania no respectant la Llei de vaga. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les deu hores, de la qual s’estén la present 
acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 


