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ACTA PLE NÚM. 12/13 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE 
NOVEMBRE 2013 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 
28 de novembre 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 Accidental. 
 
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 
Sra. Elisa Corral Lozano 
Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
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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 Accidental 
 
Sra. Ana Gayoso Díaz 
 
Interventor 
 
Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Excusen 
 
Amb veu i sense vot 
 
Secretària General 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a 
despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els 
següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
1. Aprovació de l’acta núm. 11/13, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 d’octubre d’enguany. 



 
 

 
 

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

 

 3 

 
L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt 
amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
 
 
 
 
2. Donar compte del decret de l’Alcaldia que a continuació es 
relaciona. 

Donar compte decrets 
Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es 
dóna lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
 
2.1. Decret núm. 6624/13 de data 10 d’octubre. 
 
“Vist el Decret 4543/2011, dictat per aquesta Alcaldia el dia 23 de 
juny, posteriorment modificat per nous Decrets números 4714/2011, 
de 7 de juliol, 6093/2011, de 30 d’agost, 787/2012, de 22 de febrer, i 
1294/12 de 9 de març, pel qual es van nomenar els Presidents 
delegats de les Comissions Informatives de caràcter permanent i es 
van adscriure a elles els Vocals corresponents. 
 
Atès l’escrit presentat pel Portaveu del Grup Municipal del Partit 
Popular, pel qual es demana el canvi de representants, titulars i 
suplents, d’aquest Grup  en les Comissions Informatives de caràcter 
permanent de Benestar social i Economia i Interior, per raons 
organitzatives internes del Grup Municipal 
 
Per tot això, aquesta l’Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret 4543/2011, dictat per aquesta Alcaldia el 
dia 23 de juny, pel qual s’adscrivia a diversos Regidors i Regidores a 
les diferents Comissions Informatives municipals, en relació amb la 
representació del Grup Polític del Partit Popular en les Comissions 
Informatives que a continuació es relacionen: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA REGIDOR/REGIDORATITULAR REGIDOR/REGIDORA 
SUPLENT 

 
BENESTAR SOCIAL 

 
Sr. Manuel Casado Ruiz 

 
Sra. Isabel Pérez Espinosa 

 
ECONOMÍA I INTERIOR 

 
Sr. Maximiliano Palacios Palacios 

 
Sr. Manuel Casado Ruiz 
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Segon.- Comunicar aquesta resolució als Presidents i Presidentes i als 
Regidors i Regidores afectats, així com als Secretaris i Secretàries de 
les esmentades Comissions, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la pròxima sessió 
que tingui lloc.” 
 
 
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. 7251/13 de data 6 de novembre. 
 
“Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, posteriorment 
modificat per Decrets números 8158/2011, de 18 de novembre, 
9551/2011, de 27 de desembre, 391/2012, de 2 de febrer, 
2550/2012, de 27 d’abril, i 2013/13 de 4 d’abril, 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 de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del Regidor Portaveu del Grup Municipal de 
CIU del passat dia 23 d’octubre, sol·licita deixar sense efecte el 
nomenament del representant fet el seu dia i demana la incorporació 
del nou representant en el Ple de l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment 
té conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5470/2011, de 29 de 
juliol, relatiu al nomenament dels membres del Ple del Consell de la 
Dona de Cornellà de Llobregat, en el sentit següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament del representant, titular del 

Grup Polític Municipal CIU en el Ple d’aquest Consell. 
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 Nomenar, en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en 
el Ple d’aquest Consell, com a vocal titular, a la persona següent: 

 
Titular: senyora Joana Dalmau i Requena. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i 
Secretària del Consell de la Dona 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. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE 
BENESTAR SOCIAL  
 
4. Aprovar la modificació de l’esborrany  del “Conveni de 
Col·laboració d’encàrrec de gestió de la prestació de serveis de 
salut pública, entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i 
aquest Ajuntament, i l’Annex”, aprovat en sessió de data 28 de 
febrer d’enguany. 

Aprovar modificació 
conveni amb l’Agència 
de Salut Pública de 
Catalunya. 

DICTAMEN 
 
“Vist l’acord que es va aprovar mitjançant el Ple Municipal de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 28 de febrer de 2013, en el que es 
va aprovar el contingut del “Conveni de col·laboració d’encàrrec de 
gestió de prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
l’Annex”, la vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura 
fins el 31 de desembre de 2016. 
 
Atès la signatura, el passat dia 2 de juliol, del Conveni de col·laboració 
entre l’ASPCAT, FMC i AMC, que incorpora la nova fonamentació 
jurídica. 
 
Atès que s’han introduït modificacions en l’esborrany del conveni 
esmentat, el qual es va aprovar pel Ple Municipal de data 28 de febrer 
d’enguany. 
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Atès que d’acord al que disposa la Llei de Bases de Règim Local 
7/1985 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre 
de mesures per a la modernització del govern local; els municipis, per 
a la gestió de les seves competències, poden promoure tota classe 
d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Vist els 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; que permet als Ajuntaments subscriure convenis de cooperació 
entre ells i/o d’altres administracions públiques. 
 
Atès que així mateix, tenint en compte el que estableix l’esmentada 
Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 2 d’abril i el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril en els 
seus articles 25.2h) i el l’art.66.3h), respectivament, una de les 
matèries sobre les que els municipis han d’exercir competències és la 
protecció de la salubritat pública. 
 
Atès que la protecció de la salut és executada al territori per diverses 
administracions que en són competents; bàsicament aquestes 
competències i responsabilitats estan regulades per la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 8/1987, de 
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, però a aquestes 
s’ha d’afegir la Llei 7/2003, de protecció de la salut, la qual respecta 
les actuals competències de les administracions locals i de la 
Generalitat, pel que fa a la salut alimentària i ambiental. 
 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya té com objecte la 
prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut pública i pot 
prestar entre d’altres els serveis mínims competència dels ens locals, 
establerts a l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública, quan aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord 
amb el que estableix l’article 53 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de 
salut pública. 
 
Atès que el conveni de col·laboració entre l’Agència de protecció de la 
Salut (APS) i l’Ajuntament, aprovat per acord plenari de 27 de maig de 
2010, va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2011 i que 
ambdues parts veuen necessari continuar amb la col·laboració 
prestada. 
 
Atès que des del 28 de febrer de 2012, ha entrat en funcionament 
l’ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) i que s’ha subrogat 
en tots els drets i deures de l’agència extingida (APS). 
 
Atès que l’Ajuntament i l’ASPCAT, volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració. La superació 
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dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut 
ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels 
àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels 
països del nostre entorn econòmic i social. 
 
Atès que l’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza 
l’Ajuntament a favor de l’ASPCAT per a la prestació dels serveis 
mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a 
l’annex d’aquest conveni. 
 
Atès que l’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats 
esmentades expressament en l’annex d’aquest conveni. 
 
Atès que les activitats que es relacionen en l’annex, són activitats 
d’assessorament i suport tècnico-jurídic i d’inspecció que els diferents 
òrgans de l’ASPCAT prestaran a l’Ajuntament sense que comporti 
aquests serveis cap contraprestació econòmica a l’ens local, de 
conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 
11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Atès el nou conveni de col·laboració d’encàrrec de Gestió de Prestació 
de Serveis de Salut Pública entre l’ASPCAT i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat per a la prestació de serveis de protecció de la salut. 
 
Atès que la prestació d’aquestes activitats al terme municipal de 
Cornellà de Llobregat no suposen contraprestació econòmica per 
l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès pel cap administratiu del Departament d’Acció 
Social, Salut Pública i Consum, de data 24 d’octubre, el qual n’hi 
informa favorablement. 
 
Per aquest motius, la Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Polítiques de Benestar Social, en ús de les atribucions que 
legalment té conferides, proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’esborrany del “Conveni de 
col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut 
pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i l’Annex”, introduïdes en aquest nou text. La 
vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2016. 
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Segon.- Facultar al Sr. alcalde - president d’aquest Ajuntament senyor 
Antonio Balmón Arévalo, per que assistit de la Secretaria General 
d’aquest Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera, signi tots 
aquells documents que siguin necessaris per a la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.- Comunicar l’aprovació del present acord a l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i a la Direcció General d’Administracions 
Publiques, de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, per 
a la seva eficàcia.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Polítiques de Benestar Social 
 
És la modificació d’un conveni que -si recordeu- ja varem aprovar per 
aquet Ple al mes de febrer, relatiu a la col·laboració entre l’Agència 
Catalana de Salut Pública de Catalunya i aquest Ajuntament. 
 
El canvi que hi ha hagut és que amb posterioritat, concretament el 2 de 
juliol d’aquest mateix any, el Departament de Salut amb la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, varen signar el mateix conveni que havia de ser el marc que 
orientaria als Ajuntaments en quant als vincles i a les obligacions entre 
l’esmentada Agència i l’Ajuntament. En aquest conveni la única novetat 
és aquest paràgraf que no hi era. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
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Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES 
D’ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 
5. Aprovar inicialment el Nou Mapa de Capacitat Acústica de 
Cornellà de Llobregat. 

Aprovar inicialment el 
Nou Mapa de Capacitat 
Acústica. 

DICTAMEN 
 
“Vist que la contaminació acústica és l'alteració de les condicions de so 
normals del medi ambient en una zona determinada, provocada per 
les activitats humanes, que provoca efectes negatius sobre la salut de 
les persones. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de preservar la 
millor qualitat ambiental per als seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Vist que la finalitat principal del mapa de capacitat acústica municipal 
és disposar d’un instrument normatiu necessari per exercir les 
competències que la normativa atorga als ajuntaments en matèria de 
soroll i vibracions. 
 
Vist que el mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica 
del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de 
sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès 
a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la 
qualitat acústica del territori. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el mapa de 
capacitat acústica del seu terme municipal al Ple de 28 de juliol de 
2005 i que posteriorment s’aprovà el decret 245/2005, de 8 de 
novembre, pel qual es fixaren nous criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica. 
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Atès que amb el Decret 176/2009, de 10 de novembre, s’aprovà el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adaptaren els annexos i s’incorporaren 
canvis de criteris en l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. 
 
Vist l’informe del Técnic de Medi Ambient de 4 de novembre de 2013. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de 
conformitat amb l’establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Polítiques d’Espai Públic i 
Medi Ambient, proposa al Ple d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Nou Mapa de Capacitat Acústica del 
municipi de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Sotmetre el present Acord d’aprovació inicial del Nou Mapa de 
Capacitat Acústica del municipi de Cornellà de Llobregat a informació 
pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies, a 
efectes d’al·legacions, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un diari dels de major difusió de la Província, al Tauler 
d’Anuncis d’aquesta Corporació i al web municipal. Transcorregut el 
termini sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovat definitivament el Nou Mapa de Capacitat Acústica del 
municipi de Cornellà de Llobregat es publicarà el corresponent edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província anunciant la seva aprovació i el 
seu text íntegre. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta aprovació del Nou Mapa de Capacitat 
Acústica del municipi de Cornellà de Llobregat s’incorporarà el text 
íntegre del Nou Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Cornellà 
de Llobregat en l’Intranet municipal i en la pàgina Web de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels diferents 
Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya.” 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
El que presentem aquí és l’aprovació del Nou Mapa de Capacitat 
Acústica de la ciutat de Cornellà. Aquest mapa suposa una adequació 
de l’anterior que es va aprovar al Ple del 2005 a la nova normativa 
vigent, particularment al que fa referència el Decret que desenvolupa la 
Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica.  
 
Hi ha variacions fonamentalment al tema d’establiment de zones de 
sensibilitat acústica, bàsicament alta, mitjana o moderada i baixa 
sensibilitat acústica, i per altra banda el que es fa també és una 
adequació dels horaris dels nivells màxims d’immissió de soroll a la 
ciutat. El que fem és adequar aquest mapa a aquesta nova normativa. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Dir únicament que hem vist que en el del 2005 no hi havia cap valoració 
ni estat de compliment d’objectius ni res semblant. Hem vist que 
efectivament això és una adequació a l’anterior i ens sembla que torna a 
ser més del mateix, és a dir, una bona declaració d’intencions, però clar 
si no sabem si realment es compleixen els objectius que es marquen, 
poca utilitat pot tenir. 
 
I per altra banda, hem vist que en aquest cas s’ha fet per una empresa 
externa, no per tècnics de l’Ajuntament, que creiem que són, bé, ja que 
estan en plantilla i se’ls paga, doncs, a més són els que millor coneixen 
la ciutat i segurament podrien fer millor una valoració.  
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
En primer lloc, el tema dels objectius, el Mapa el que estableix són els 
objectius de qualitat acústica, que és el que determina quins són els 
nivells màxims d’immissió en cada un dels carrers. Aquest és un 
instrument que permet desprès adequar l’actuació municipal tenint en 
compte quin és el nivell màxim. Per tant, la medició d’objectius, més que 
objectius el que estableix són els límits. 
 
En segon lloc aquest estudi es fa en base a un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat de Catalunya, que és qui ens proporciona l’eina de 
l’estudi previ en base al qual elaborar aquest Mapa. Per temes de 
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qualificació i d’especialització del tipus d’estudi i pel fet de què és 
gratuït, doncs és obvi que l’Ajuntament s’ha acollit a aquest conveni en 
lloc de fer-lo amb medis propis. 
 
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. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
6. Sol·licitar a l’Oficina de Gestió de Barris del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la 
modificació i pròrroga de dos anys per a la finalització del Pla 
d’Intervenció integral al barri de Fontsanta. 

Sol·licitar pròrroga per a 
la finalització del Pla 
d’Intervenció integral 
Barri de Fontsanta. 

DICTAMEN 
 
“Atès que, en data 23 de juliol de 2009, el conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar 
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resolució d’atorgament dels ajuts destinats a finançar els projectes 
d’intervenció en diferents municipis de Catalunya, en virtut del que 
disposava la convocatòria per l’any 2009, aprovada per la resolució 
PTO/832/2009, de 27 de març, per sol·licitar els ajuts previstos en la 
Llei 2/2004, de 4 de juny; per la qual es concedia a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat una subvenció de 3.764.156,00 €, desglossat en 
anualitats, del 2009 al 2013, per al desenvolupament del Projecte 
d’intervenció al barri Fontsanta. 
 
Atès que en data 19 de gener de 2010, es va subscriure entre el 
Departament de Política Territorial i Obres pública de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el conveni de 
col·laboració per al desenvolupament de l’esmentat projecte 
d’intervenció, dins del qual, entre altres, es va establir el programa 
d’actuació i el pla econòmic financer adaptat a les prescripcions de 
l’esmentada resolució, que tenia el caràcter indicatiu pel que fa a les 
anualitats previstes per cada una de les actuacions del programa. 
 
Atès que del conjunt de divuit actuacions que consten en el pla a data 
d’avui, encara que solament hagi hagut intervencions en sis d’elles 
(33,33%); la inversió realitzada i justificada ascendeix a la quantia de 
5.076.625,90, que representa el 67.43% de la totalitat del que preveia 
el Pla, i al entorn del 90% de la quantia prevista per invertir fins el 
primer semestre de l’any 2013, d’acord al que consta en el Pla 
Financer aprovat, sense tenir en compte el necessari reajustament pel 
temps transcorregut del primer any, per la data d’aprovació i la 
signatura del conveni, un any mes tard. 
 
Atès que només per les raons exposades al final del punt anterior 
hagués estat necessari reajustar el calendari de realització prevista 
inicialment per la resta de projectes; ara a aquest reajustament 
“tècnic” cal afegir altres factors, com la conjuntura econòmica actual, 
la situació financera de les Administracions Públiques i les necessitats 
d’adequar els pressupostos d’acord a la nova situació, a les 
disposicions vigents i les previsions d’ingressos per poder atendre amb 
garantia les obligacions adquirides. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament complir amb el compromís 
d’executar la totalitat d’actuacions que figuren en el Pla aprovat, però 
és necessari ajornar-les en el temps com també modificar la proposta 
d’imports inicialment acordada per ajustar-la al que s’ha executat fins 
ara, superior al previst inicialment. 
Atès que en concret la proposta de modificació del Pla Financer és la 
que s’indica a continuació, mantenint-se totes les actuacions, inclús la 
referent a la “Instal·lació de plaques solars en la zona esportiva” que 
ha estat realitzada però imputat el seu cost en la teva totalitat en el 
projecte principal: 
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  Dades aprovades Proposta de modificació   

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE 
L'ACTUACIÓ INVERSIÓ SUBVENCIÓ INVERSIÓ SUBVENCIÓ 

VARIACIÓ 

   TOTAL (€) GENERALITAT 
(€) TOTAL (€) GENERALITAT 

(€) 

1 1.01.01 Ordenació i arranjament de 
la Plaça Fontsanta 700.000,00 350.000,00 785.770,00 392.885,00 85.770,00 

1 1.02.01 Asfaltatge general dels 
carrers del barri 400.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 -300.000,00 

1 1.04.01 Adequació sector Soler i 
Cortada 100.000,00 50.000,00 311.862,00 155.931,00 211.862,00 

2 2.01.01 
Rehabilitació de les façanes 
dels quatre blocs plaça 
Fontsanta 4.204.000,00 2.102.000,00 4.739.098,44 2.369.549,22 535.098,44 

3 3.01.01 
Remodelació dels locals per 
activitats socials, adaptació 
per l'ús de l'esplai del barri 414.000,00 207.000,00 104.469,56 52.234,78 -309.530,44 

5 5.01.01 Instal·lació de plaques 
solars en la zona esportiva 43.200,00 21.600,00 0 0 -43.200,00 

7 7.02.01 Pla d'acció comunitària 240.000,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00 -180.000,00 

 
 
Atès que pel que s’ha assenyalat anteriorment per poder donar 
compliment a l’execució total del Pla és necessari disposar d’una 
pròrroga de dos anys més, és a dir, fins 3l de desembre de 2015. 
 
Atès que l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, preveu 
que es podrà sol·licitar una pròrroga ordinària no superior a dos anys 
per la finalització del Pla. 
 
Atès que en el Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i 
aquest Ajuntament, a fi d’impulsar la realització de les actuacions 
previstes en el projecte esmentat, s’ha de determinar el sistema de 
gestió que utilitzarà aquest Ajuntament per executar les esmentades 
actuacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 
2/2004, en concordança amb l’article 14 del Decret 369/2004, que la 
51 desenvolupa, l’execució de les actuacions que integren el projecte 
d’intervenció es poden portar a terme, directa o indirectament, 
mitjançant qualsevol de les formes establertes per la normativa vigent 
o, a petició de l’Ajuntament, per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya o algun dels seus Ens vinculats. 
 
Atès que en conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en 
concordança amb l’article 249 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, dintre de les formes de gestió directa que poden 
utilitzar els Ens Locals per a la gestió dels seus serveis es troba la 
gestió a través de societat mercantil el capital social de la qual 
pertanyi íntegrament a l’Ajuntament. 
 
Atès que conforme disposa l’article 159.2.b) del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, la determinació de la forma de gestió dels serveis forma 
part integrant del seu projecte de prestació, i que la competència per 
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aprovar aquests projectes correspon al Ple, d’acord amb el que 
estableix l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, quan per raó de la quantia o per no estar 
previstos en el pressupost sigui competent per a la seva contractació o 
concessió. 
 
Atès que en el present supòsit, per aplicació de la legislació 
anteriorment esmentada la competència tant per les modificacions de 
les actuacions com per determinar la forma de gestió d’aquests 
projectes correspon al Ple municipal, per no estar prevista encara la 
seva consignació en el Pressupost municipal 
 
Vist l’informe emès pel Director de Programes de l’Alcaldia, que 
planteja la proposta i la seva argumentació, d’acord amb el que es 
recull en el present dictamen, 
 
La presidenta de la Comissió Informativa de Presidència, sotmet a la 
consideració del Ple Municipal l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió de Barris del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el següent: 
 
1.1.- Una pròrroga de dos anys per la finalització del Pla d’Intervenció 
al barri de Fontsanta per tal de poder executar la totalitat dels 
projectes que el configuren. 
 
1.2.- La modificació del programa d’actuació i pla econòmic-financer 
acordat en la clàusula segona del conveni subscrit entre ambdues 
administracions en data 19 de gener de 2010, en els termes que 
consten en l’annex I del present acord, que comporta les variacions 
d’imports següents: 
 

    Dades aprovades Proposta de modificació 

CAMP CODI DESCRIPCIÓ DE 
L'ACTUACIÓ ÒRGAN INVERSIÓ SUBVENCIÓ INVERSIÓ SUBVENCIÓ 

   EXECUTOR TOTAL (€) GENERALITAT 
(€) TOTAL (€) GENERALITAT 

(€) 

1 1.01.01 
Ordenació i 
arranjament de la 
Plaça Fontsanta 

PROCORNELLA 700.000,00 350.000,00 785.770,00 392.885,00 

1 1.02.01 Asfaltatge general dels 
carrers del barri AJUNTAMENT 400.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 

1 1.04.01 Adequació sector Soler 
i Cortada PROCORNELLA 100.000,00 50.000,00 311.862,00 155.931,00 

2 2.01.01 

Rehabilitació de les 
façanes dels quatre 
blocs plaça Fontsanta 

PROCORNELLA 4.204.000,00 2.102.000,00 4.739.098,44 2.369.549,22 

3 3.01.01 

Remodelació dels 
locals per activitats 
socials, adaptació per 
l'ús de l'esplai del 
barri 

AJUNTAMENT 414.000,00 207.000,00 104.469,56 52.234,78 

5 5.01.01  

Instal·lació de plaques 
solars en la zona 
esportiva 

AJUNTAMENT 43.200,00 21.600,00 0 0 

7 7.02.01  
Pla d'acció 
comunitària AJUNTAMENT 240.000,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00 
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Segon.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Barris del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Programes de l’Alcaldia i a l’empresa municipal 
Procornella, pel seu coneixement i efectes adients.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Presidenta-Delegada de la 
Comissió Informativa de Presidència 
 
Com sabeu, a través de la Llei de Barris s’està executant un Pla Integral 
de Fontsanta del 2009 al 2013, amb un cost aproximadament de 7,5 
milions d’euros, on l’Ajuntament ha finançat el 50% i la Generalitat de 
Catalunya l’altre 50%.  
 
En aquest acord el que fem és demanar de forma consensuada amb la 
Generalitat de Catalunya, una pròrroga de dos anys per l’execució de la 
Llei de Barris de Fontsanta, així com també fem diferents modificacions 
entre partides econòmiques per tal de cobrir les necessitats finals de les 
actuacions incloses dins d’aquest Pla. 
 
Ja ho vam comentar en la Comissió Informativa, es necessita més temps 
per tal d’executar tots els projectes, així que sol·licitem dos anys més de 
termini, i les modificacions dels imports corresponen fonamentalment a 
tots aquells projectes executats que han tingut imports superiors als 
previstos inicialment. 
 
De les actuacions ja finalitzades destaquen la renovació de les façanes 
dels quatre edificis que envolten la plaça Fontsanta, que han vist 
renovats tota la seva estètica i s’ha millorat la seva funcionalitat. Així 
que és prou evident que la fisonomia del barri ha canviat. 
 
Cal assenyalar que a data 15 d’octubre l’Ajuntament ha pagat i 
justificat el 86% de la totalitat d’aquest import previst al Pla Financer, és 
a dir, més de cinc milions d’euros. I en canvi, la Generalitat de 
Catalunya no ha sigut fidel al seu compromís, i hores d’ara ens deu 
aproximadament tres milions d’euros, una dada que entenem que és 
prou significativa perquè per si sola justifica la raó d’aquesta pròrroga. 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Nosaltres el que demanaríem, s’ha fet només esment a una de les 
propostes de modificació, si pogués fer de forma detallada cada una de 
les diferents modificacions en base a què es fan específicament, potser 
la que correspon al tema de l’asfaltatge general dels carrers. 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM 
 
Com es pot comprovar hi han partides, tens perfectament el detall de 
cadascun dels projectes, que uns es baixen els imports, altres es 
justifiquen, altres pugen, d’altres baixen, i entenc que quan es redueix 
l’import de l’asfaltatge dels carrers és perquè realment les necessitats 
s’adeqüen a allò què necessitem per al barri. Per això s’ha reduït 
l’asfaltatge en varis carrers del barri, perquè no el necessiten. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquesta partida s’ha disminuït perquè hem fet abans una intervenció 
que no estava contemplada dintre de la proposta de la Llei, que és 
fonamentalment tota l’actuació que va fer Procornellà en la calçada, en 
l’espai central. Ara tot això està acordat amb la Generalitat en la 
Comissió. Ho dic per deixar-ho clar. 
 
I corregint una mica la intervenció de la Tinent d’Alcalde no és per 
problemes d’execució. Els problemes són perquè la Generalitat no pot 
fer, no pot afrontar el seu finançament, i nosaltres el que hem tingut que 
fer és desplaçar-ho tot. Nosaltres en aquest moment hi ha un 86% ja 
executat, estem en condicions, no ara sinó ja fa temps, d’executar el 
100%. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
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Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
7. Aprovar inicialment la modificació de l’article 20.2 de 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i la creació d’un 
nou apartat F, a l’article 29. 

Aprovar inicialment la 
modificació Ordenança 
General de Convivència 
Ciutadana 

DICTAMEN 
 
“Vist que en data 28 d’abril de 1986 fent us de la seva potestat 
normativa, el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va aprovar 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, que tenia com a 
objecte la regulació de les convencions que han de presidir els 
comportaments de les persones i els col·lectius per garantir el millor 
exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes 
específicament referits a la vida de la ciutat. 
 
Vist que dita Ordenança ha estat modificada puntualment per acords 
plenaris els anys 1996, 2000, 2006 i 2013. 
 
Vist que els condicionaments de l’hàbitat urbà i, en ocasions, la 
manca de responsabilitat d’alguns propietaris d’animals, provoquen 
problemes en la convivència veïnal que fa necessària una revisió per 
tal de garantir una saludable relació dels animals amb les persones en 
l’aspecte higiènic sanitari, prenen especial cura en els espais públics 
destinats als infants. 
 
Ates el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, així com l’article 49 i 139 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès al respecte per Directora d’Activitats i 
d’Ordenances Cíviques. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 20.2 de 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, creant un nou apartat 
a l’article 29; amb el següent redactat: 
 
A) Modificació: 
 
 Article 20.2: Es modifica el redactat de l’article 20.2, que resta 

redactat en el següents termes: 
 

2. Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions i 
miccions en els parcs infantils, jardins públics, zones 
enjardinades i places d’ús freqüent per part dels infants; que així 
s’estableixi per resolució municipal. 

 
B) Creació un nou apartat art. 29: 
 
Art. 29. F): Tindrà la consideració d’infracció lleu, i es sancionarà amb 
multa de 90 euros la infracció a què es refereix l’article 20.2. En cas de 
reincidència l’import serà de 270 euros. 
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de les esmentades modificacions de 
l’Ordenança General de Convivència Ciutadana, a informació pública i 
audiència als interessats per un termini de trenta dies, a efectes de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent 
Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major difusió de la 
Província i al Tauler d’anuncis d’aquest Corporació, transcorregut el 
qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendran aprovades definitivament les modificacions sense 
necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovades definitivament les modificacions relacionades al 
punt primer, es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província, anunciant la seva aprovació i el seu text íntegre, 
entrant en vigor les modificacions un cop transcorreguts quinze dies a 
partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant el tauler d’anuncis de la Corporació, com al diari 
Oficial de la Generalitat i al Butlletí d’informació municipal, s’inserirà 
el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en què s’hagi publicat íntegrament el text de les 
modificacions. 
 
Tan aviat entrin en vigor aquestes modificacions incorporar la 
informació corresponent en l’Intranet municipal i en la pàgina Web de 
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l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels diferents 
Departaments municipals i per tota la ciutadania, mitjançant la 
incorporació del text íntegre de la nova Ordenança modificada. 
 
El text de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana serà el que 
s’adjunta al present acord, formant part integrant del mateix, en el 
que consten incorporades totes les modificacions que ha sofert 
l’Ordenança, inclosa aquesta, des de la seva aprovació originària 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Nosaltres tenim a la ciutat com a quasi totes les ciutats o en totes les 
ciutats, problemes amb el tema de les miccions i les dejeccions dels 
gossos als carrers. Això és un tema molt complicat d’afrontar, entre 
d’altres coses perquè -com tots sabeu- la única forma de què la Guàrdia 
Urbana pugui sancionar és si agafa al gos una vegada ha fet la 
defecció, s’ha anat i no l’ha recollit el propietari del gos. 
 
Nosaltres creiem que a la ciutat hi ha alguns espais que s’han de 
protegir de forma especial, com són les places i on hi han jocs infantils o 
unes zones verdes determinades. I el que fem en aquesta secció de 
l’article és que en aquestes zones, que evidentment estaran 
senyalitzades i, a més a més, farem una difusió màxima d’aquest tema, 
en aquestes zones en concret el gos no podrà ni miccionar ni defecar 
dintre, independentment de què el propietari reculli o no ho reculli. I és 
la forma que tenim d’intentar protegir aquestes zones a més a més de la 
resta de la ciutat. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres en quant a la modificació de l’Ordenança, creiem que hauria 
d’haver-se treballat més a la Comissió, haver-se presentat i haver 
entregat la documentació, no portar-se com a punt d’urgència, no com a 
Moció de l’Alcaldia sinó haver-se treballat més en la Comissió i haver 
tractat de veure s’hi havia altres propostes. 
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Encara que entenem que efectivament ha d’haver una regulació al 
respecte i que hi ha propietaris de gossos molt incívics, que deixen les 
caques dels gossos pel carrer, tal com està plantejada la modificació ens 
sembla que és una mesura sobretot amb un afany recaptatori, ja que en 
la proposta que hi ha no es contempla la situació, es contempla només 
la sanció econòmica i no es contempla la possibilitat de que sigui 
substituïda per treballs comunitaris. 
 
En qualsevol cas, ja que es va a recaptar més prenent aquesta mesura, 
si seria interessant que es destines el diner recaptat a la neteja dels 
pipi-cans de la ciutat, que la veritat estan bastant, bastant, jo diria que 
inutilitzables. 
 
I per una altra banda, també hem vist que en la modificació no 
apareixen detallats exactament quins llocs seran els que, a part de les 
places, perdó, dels parcs infantils, diu que seran les places on hi ha 
especial afluència de nens, llavors no queda clar quines són aquestes 
places. Suposo que es detallarà més endavant i aquí, clar, el problema 
és que la Guàrdia Urbana tampoc sabrà molt bé a on podrà i a on no 
podrà sancionar, i els propietaris dels gossos es trobaran amb el 
mateix. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Política Territorial i Seguretat  
 
Aquest tema es va explicar a la Comissió Informativa, no va anar com a 
punt normal de la Comissió perquè faltava l’informe de la Secretària, i 
tothom sap que si no hi ha l’informe de la Secretària, solament pot 
vindre com a Moció de l’Alcaldia, però es va explicar. 
 
El que es va explicar, evidentment, és que no estaven els llocs perquè es 
fa amb resolució municipal, per un Decret que dirà exactament quins 
llocs hi ha. 
 
A la Comissió Informativa vam quedar que, com ara això passa a 
aprovació i per tant tenim un temps fins que aquesta Ordenança sigui 
efectiva, jo faria arribar a tots els membres de la Comissió Informativa 
el llistat que nosaltres pensem que s’ha de fer, i que la resta de 
membres de la Comissió Informativa, una vegada rebran aquest llistat 
podrien fer objeccions o propostes. 
 
Per tant, m’estranya que diguis això quan es va dir exactament això en 
la Comissió Informativa, que tindríem un llistat tots els Grups 
municipals perquè poguéssiu fer les vostres propostes. Evidentment, no 
està tancat. Quan estigui això aprovat, que serà mitjançant un Decret, 
evidentment la Guàrdia Urbana sabrà on ha de multar.  
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A part d’això també vaig explicar a la Comissió Informativa que es faria 
una campanya específica explicant els llocs, i que aquest llocs estarien 
completament senyalitzats per a que tothom que entri dintre d’una zona 
especialment protegida ho vegi quan vingui. Vam dir que com que 
trigarem dos mesos en què això sigui efectiu, la Comissió Informativa i 
els membres d’aquesta Comissió tindran temps de sobra de conèixer els 
llocs, de fer les seves propostes i nosaltres de preparar la campanya 
informativa i la senyalització que ha de vindre una vegada ho posem en 
marxa. 
 
I no és un tema recaptatori perquè l’Ordenança general de Convivència 
Ciutadana ja diu que qualsevol d’aquestes sancions es pot canviar per 
treballs comunitaris. Això ho diu la General i no fa falta posar-ho en 
cada un dels punts, però es pot fer també. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A mi ja m’agradaria que aquests propietaris mal educats i incívics, no 
paguessin sis-cents euros a la ciutat i recollissin tot allò que van deixant 
en la ciutat. Ja m’agradaria, i això ho prohibeix l’Ordenança.  
 
Hi ha un problema que sí que ens hem trobat, per exemple, en la 
carretera d’Esplugues, hem canviat tres vegades tota la gespa d’aquella 
zona. La majoria de gent passa amb els seus gossos per allí, els seus 
gossos orinen, defequen, i la majoria la recullen, però l’hem tingut que 
canviar tres vegades. Ja hem pagat i hem contribuït molt la ciutat en 
aquella zona. En la Plaça Catalunya també hem tingut problemes, per 
posar casos concrets, i arriba un moment que uns i altres et demanen 
que es reguli i que regulem algunes coses. 
 
Afany recaptatori cap, tant de bo! poguéssim evitar tot això, perquè 
evidentment això dóna poc diner a les arques municipals, el que genera 
a les arques municipals és molta despesa, i és que la majoria de 
propietaris d’aquesta ciutat que tenen animals de companyia són cívics, 
però el problema és que una minoria es nota massa.  
I crec que en això tot el mon té que apuntar cap a una única direcció. 
Ens hem trobat en zones de jocs infantils amb famílies que ens 
plantegen problemes, evidentment, de salubritat pública. I s’ha 
d’actuar, tant de bo! no tinguéssim que actuar, i tant de bo! hi 
haguessin ciutadans adults que admeten la seva responsabilitat quan 
tenen un animal de companyia per fer tot el que tenen que fer. 
 
Avui mateix parlava amb el Regidor, que ens hem trobat un cas que la 
veritat dóna vergonya, però és una minoria. I evidentment ho poden 
substituir si ells ho desitgen, perquè són persones adultes no són 
menors, doncs evidentment per treball social, que jo el treball social que 
els posaria seria aqueix, netejar la porqueria de la ciutat. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmèsa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.   
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
8. Modificar l’acord de la sessió plenària celebrada el dia 28 de 
juliol de 2013, pel que respecta al nomenament del representant 
del Grup Polític Municipal CIU al Consell Rector del l’Institut 
Municipal de Radiodifusió. 

Modificar acord Ple nome- 
nament representant CIU 
al Consell Rector Institut 
Municipal de Radiodifusió. 

DICTAMEN 
 
“Vist que aquest Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 28 de 
Juliol de 2011, va adoptar l’acord de nomenament dels vocals del 
Consell Rector del l’Institut Municipal de Radiodifusió. 
 
Atès l’escrit presentat pel Portaveu del Grup Municipal de CIU, pel 
qual es demana el canvi de representant al Consell Rector de l’Institut 
de Radiodifusió. 
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Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’acord de la sessió plenària celebrada el dia 28 de 
juliol de 2013, relatiu al nomenament dels vocals del Consell Rector 
del l’Institut Municipal de Radiodifusió, en el sentit següent: 
 
 Deixar sense efecte el nomenament del representant del Grup Polític 

Municipal CIU, senyor Oriol Anguera i Tortosa. 
 
 Nomenar, en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal al 

senyor Roger Bartolín i Bassons 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President, Vicepresidenta als 
Regidors i Regidores afectats/des, així com a la Direcció i al Secretari 
Delegat del Institut Municipal de Radiodifusió, pel seu coneixement i 
efectes.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És l’aprovació d’un canvi de representant del Grup Polític de 
Convergència en l’Institut Municipal de la Ràdio. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa 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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
9. Restar assabentats de la Interlocutòria de 5 de juny de 2013, 
dictada pel Jutjat mercantil núm. 10 de Barcelona, en el concurs 
voluntari núm. 667/2012 RC, en virtut de la qual es disposa la 
dissolució de la Fundació Privada Institut Gaudi de la 
Construcció. 

Restar assabentat de la 
Interlocutòria del Jutjat 
Mercantil sobre dissolució 
de la Fundació Privada 
Institut Gaudi de la Cons- 
trucció. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 21 
de desembre de 1989, aquest Ajuntament va acceptar la petició 
realitzada pel Patronat de la Fundació Privada Institut-Escola de 
Formació Ocupacional de la construcció de Catalunya i, en 
conseqüència, va aprovar la integració d’aquest Ajuntament com a 
membre del seu patronat, exonerat d’obligacions econòmiques. 
 
Vista la interlocutòria de 5 de juny de 2013, dictada pel Jutjat 
Mercantil núm. 10 de Barcelona en relació al concurs voluntari núm. 
667/2012RC, en virtut de la qual acorda la dissolució de la Fundació 
Privada Institut Gaudí de la Construcció. 
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.- Restar assabentats de la interlocutòria de 5 de juny de 2013, 
dictada pel Jutjat Mercantil núm. 10 de Barcelona en relació al 
concurs voluntari núm. 667/2012RC, en virtut de la qual acorda la 
dissolució de la Fundació Privada Institut Gaudí de la Construcció.  
 
Segon.- Deixar sense efecte l’acord del Ple Municipal de 16 de Juny de 
2011, pel qual es designava a la Sra. Montserrat Pérez Lancho, 
Regidora de Polítiques de Benestar Social com a representant d’aquest 
Ajuntament a la Fundació Privada Institut-Escola de Formació 
Ocupacional de la construcció de Catalunya. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Regidora nomenada, així com a 
la Fundació Privada Institut-Escola de Formació Ocupacional de la 
construcció de Catalunya, pel seu coneixement i efectes.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
És la comunicació d’una decisió del Jutjat Mercantil 10 de Barcelona, 
que el que ens comunica és la dissolució, la liquidació de la Fundació 
Privada Institut Gaudí de la Construcció. 
 
Com sabeu, aquesta Fundació sense ànim de lucre es va crear al 1989, 
per totes les associacions d’empreses i organitzacions sindicals del 
sector de la construcció a Catalunya. Varen crear set centres, un està a 
la nostra ciutat, al carrer Cobalt cantonada carrer Energia, i la seva 
activitat era la formació teòrica i pràctica de tots els oficis relacionats 
amb el sector de la construcció. 
 
Evidentment la paralització de l’activitat d’aquest sector ha precipitat la 
fallida de l’entitat, el tancament posterior dels centres i evidentment 
també la manca de subvencions dedicades a l’acció formativa. 
 
 
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. 
 
 
 
 
10. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal, a fi de recollir la doctrina dictada per la Sentència del 
Tribunal Constitucional núm. 161/2013, de 26 de novembre, 
respecte de la necessària publicitat parcial de les sessions de la 
Junta de Govern quan exerciti competències delegades pel Ple, i 
per a l’actualització del seu contingut a la legislació normativa 
actual, així com per esmenar petites errades de transcripció. 

Aprovar inicialment 
Modificació Reglament 
Orgànic Municial. 

DICTAMEN 
 
“Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament l’any 2005, 
es va procedir a l’aprovació d’un nou Reglament Orgànic Municipal, 
producte de la revisió efectuada del que es va aprovar originàriament a 
l’any 1985, a fi d’adaptar-lo a les noves determinacions legislatives 
derivades, fonamentalment, de les modificacions operades en la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i en la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Text Refós de la qual 
va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que per acords posteriors de dates 27 de setembre de 2007, 26 de 
febrer de 2009, 31 de març i 22 de desembre de 2011, es va procedir a 
modificar diversos aspectes del Reglament Orgànic Municipal, amb 
l’objecte, per una part, d’adaptar-los a la nova redacció donada a la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, per 
la Llei estatal 8/2007, de 28 de maig de Sòl, per l’altra, d’introduir les 
previsions necessàries per a generalitzar en aquest Ajuntament l’ús de 
les noves tecnologies, tant en les seves relacions internes com en les 
seves relacions externes, siguin aquestes de caràcter 
interadministratiu o de relació amb la ciutadania i, per últim, a fi de 
determinar els termes en els que, amb caràcter anual, han de ser 
publicades les declaracions de béns i activitats dels membres 
d’aquesta Corporació, en compliment del que determina l’article 75.7 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
i d’ampliar l’estructura organitzativa d’aquest Ajuntament amb la 
creació del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de 
participació d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en aquests moments resulta necessari procedir a una nova 
modificació del Reglament Orgànic Municipal, amb la doble finalitat de 
incorporar les modificacions necessàries per a aplicar la doctrina del 
Tribunal Constitucional continguda en la seva sentència 161/2013, de 
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26 de setembre, respecte a la necessària publicitat parcial de les 
sessions de la Junta de Govern Local quan exerciti competències 
delegades pel Ple, i de actualitzar el seu contingut a la situació 
legislativa actual, aprofitant, també, per a esmenar algunes petites 
errades que s’han detectat. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, vistos els informes jurídics números 
79/2013, de 31 d’octubre, i 88/2013, de 21 de novembre, emesos per 
la Secretària General d’aquest Ajuntament i en conformitat amb el que 
disposen els articles 22.2.d), 47.2.f), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb 
els articles corresponents del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, i amb els articles 58 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal d’aquest Ajuntament, mitjançant la introducció de les 
variacions següents: 
 
A. Donar nova redacció als articles 143.1 i 144 del ROM, relatius al 

règim de sessions de la Junta de Govern Local, a fi d’incorporar les 
modificacions necessàries per a aplicar la doctrina del Tribunal 
Constitucional continguda en la seva sentència 161/2013, de 26 de 
setembre, respecte a la necessària publicitat parcial de les sessions 
de la Junta de Govern Local, quan exerciti competències delegades 
pel Ple: 
... 
 
Article 143.1 Classes de sessions 
 
Les sessions de la Junta de Govern Local, que també podran ser 
ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els 
mateixos termes que es preveu en la Secció anterior pel Ple, tindran 
lloc en la Casa Consistorial i no tindran caràcter públic, llevat dels 
assumptes que es sotmetin a la seva consideració en exercici 
de competències delegades del Ple. 
 
 
Article 144. Convocatòria i ordre del dia 
 
L’Alcaldia convocarà, per escrit i de forma electrònica, als Regidors i 
Regidores membres de la Junta de Govern Local, al menys amb un 
dia hàbil d’antelació a la celebració de la sessió, no computant-ne a 
aquests efectes ni el dia de la convocatòria ni el dia de la sessió, a 
excepció dels supòsits de sessions extraordinàries de caràcter urgent. 
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La convocatòria i l’ordre del dia es realitzarà en els termes previstos 
en la Secció anterior pel Ple, amb les especialitats següents: 
 
 L’ordre del dia tindrà dues parts diferenciades, distingint 

entre els assumptes que suposin l’exercici de competències 
delegades per l’Alcaldia o que es refereixin a la 
competència de la Junta de Govern relativa a la assistència 
a l’Alcalde en l’exercici de les seves competències, i els 
punts que suposin exercici de competències delegades pel 
Ple. 

 
 No es requerirà que els assumptes hagin sigut dictaminats per les 

Comissions Informatives, a excepció que es tracti de competències 
delegades pel Ple. 

 
 No s’haurà de donar compte, amb caràcter previ, a la Junta de 

Portaveus. 
 
 Tot l’ordre del dia té caràcter resolutiu, sense que existeixi part de 

control ni capítol de precs i preguntes. 
 
 Existirà un punt, al final de la relació d’assumptes a tractar, 

d’informació general. 
 

... 
B. Donar nova redacció als articles 79, 82, 87 i 147 del ROM, a fi 

d’incorporar les modificacions necessàries per a aplicar la doctrina 
del Tribunal Constitucional en les seves sentències 169/2009, 20, 
52, 53, 54, 55, 56 i 131 de 2011 i 246/2012, respecte de l’abast 
dels drets dels regidors i regidores no adscrits: 
... 
 
Article 79.Creacció, composició i duració de les Comissiones 
Informatives de caràcter permanent 
 
La determinació del número de Comissions Informatives de caràcter 
permanent, la seva denominació, composició i àmbit d’actuació, així 
com la seva modificació, correspon al Ple que, en la primera sessió 
que celebri desprès de la seva constitució, i a proposta de l’Alcalde o 
Alcaldessa, adoptarà els acords oportuns. 
 
Si no fos possible la seva creació en aquesta primera sessió, es 
procedirà a crear-les en la següent, assumint transitòriament les 
seves competències la Junta de Portaveus. En aquest supòsit serà 
necessària l’assistència del Secretari o Secretària de la Corporació, a 
efectes d’aixecar acta de la sessió. 
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Les Comissions Informatives de caràcter permanent, tindran la 
composició següent: 
 
 President: L’Alcalde o Alcaldessa, que podrà delegar-la en 

qualsevol altre membre de la Corporació. 
 
 Vocals: Representants de tots els grups polítics municipals i del 

Regidors i Regidores no adscrits, en proporció a la seva 
representativitat a l’Ajuntament. 

 
 Secretari: El que ho sigui de l’Ajuntament, o funcionari en qui 

delegui, que tindrà veu, però no vot, i actuarà com a fedatari 
d’aquestes. 

 
Les Comissions Informatives de caràcter permanent tindran la 
mateixa duració que el mandat corporatiu, sense perjudici de la 
possibilitat de la seva modificació, sempre que per això es segueixi el 
procediment fixat per aquest Reglament per a la seva creació. 
 
 
Article 82 del ROM. Adscripció de membres de les Comissions 
Informatives 
 
Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les 
Comissions Informatives permanents, o adoptat pel Ple l’acord de 
creació de les Comissions Informatives Especials, l’Alcalde o 
Alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà a efectuar els nomenaments 
de Presidents Delegats d’aquestes que consideri oportuns, i a 
adscriure als Regidors i Regidores que hagin de ser els seus vocals, 
prèvia proposta efectuada per escrit per cadascun dels Grups Polítics 
Municipals, a través del seu Portaveu, que tindrà caràcter vinculant. 
 
A aquests efectes, cada Grup, dintre dels cinc dies següents a la 
celebració de la sessió plenària en la que es determini el nombre, 
denominació i composició de les Comissions Informatives 
permanents, o del dia en que es creï la Comissió Especial, elevarà 
escrit a l’Alcaldia proposant el nom o noms dels seus representants 
en cada Comissió Informativa, i els dels seus respectius suplents. 
 
Si dintre d’aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió, 
s’entendran designats, en funció del nombre de representants que els 
corresponguin en cada Comissió, els Regidors i Regidores que figurin 
en la seva llista electoral, pel seu ordre, els quals actuaran com a 
vocals de totes les Comissions Informatives en representació del seu 
Grup, fins que el Portaveu d’aquest doni compliment al previst en el 
paràgraf anterior. 
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Els Regidors i Regidores no adscrits quedaran incorporats de 
forma automàtica a les diferents Comissions Informatives a 
partir del dia següent d’haver-ne posat en coneixement fefaent 
de l’Ajuntament que queden en aquesta situació. 
 
Del Decret que dicti l’Alcaldia, es donarà compte al Ple en la primera 
sessió que aquest celebri. 
 
 
Article 87 del ROM. Règim jurídic dels regidors i regidores no 
adscrits 
 
Els Regidors i Regidores no adscrits tindran els drets i deures 
individuals que es regulen en el present Reglament, així com el de 
participar amb veu i vot en les diferents Comissions 
Informatives de les quals formin part. 
 
 
Article 147 del ROM. Les Comissions Informatives 
 
Les Comissions Informatives de caràcter permanent celebraran les 
seves sessions ordinàries amb caràcter mensual, en els dies i hores 
que estableixi el seu President o Presidenta. També podran celebrar 
sessions de caràcter extraordinari, que podran ser urgents, bé a 
iniciativa pròpia, bé a proposta d’una quarta part dels seus membres. 
 
En la primera sessió que celebrin, les Comissions Informatives 
podran aprovar el seu propi règim de funcionament, inclosa la 
autoconvocatòria per a un dia fix determinat de cada mes, quan 
tinguin caràcter ordinari. 
 
En el seu defecte, les convocatòries es realitzaran per escrit, en 
format paper, o per mitjans electrònics, segons decideixi el seu 
President, amb la mateixa antelació que pel Ple, comunicant-se a tots 
els membres de la Comissió i incorporant l’ordre del dia dels 
assumptes a debatre, que podrà ser genèric. 
 
Les sessions de les Comissions Informatives no tenen caràcter públic, 
tot i que, amb caràcter excepcional, el seu President o Presidenta 
podrà acordar que ho siguin. 
 
Per a la vàlida celebració de les seves sessions es requerirà la 
presència de la majoria absoluta del nombre legal de membres, inclòs 
el President o Presidenta, en la primera convocatòria, quedant 
convocada la sessió en segona convocatòria, una hora desprès si no 
s’aconsegueix el quòrum inicial. En aquest cas, es podrà constituir 
amb l’assistència del President o Presidenta i dos dels seus 
membres. 
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Si tampoc en aquesta segona convocatòria es pot constituir la 
Comissió, els assumptes podran passar al Ple directament, sense 
necessitat del seu dictamen previ. 
 
Els debats de les Comissions Informatives es dirigiran pel President o 
Presidenta i els dictàmens s’aprovaran per majoria simple dels seus 
membres i, en cas d’empat, amb el vot de qualitat del seu President o 
Presidenta. 
 
No obstant, en els mandats en els que les Comissions Informatives es 
constitueixen amb el mateix número de membres de tots els Grups 
Polítics Municipals, o quan s’incorporin a aquestes Comissions 
regidors o regidores no adscrits, s’aplicarà el sistema de vot 
ponderat, de manera que el vot de cada grup o de cada regidor 
o regidora no adscrit, sigui proporcional a la seva 
representativitat al ple municipal.  
 
Els membres de la Comissió podran formular vots particulars, 
respecte dels dictàmens que es sotmetin a la seva consideració, que 
s’hauran d’acompanyar al dictamen quan aquest sigui elevat al Ple. 
 

... 
C. Donar nova redacció a l’article 93 del ROM, a fi d’incorporar les 

modificacions necessàries per incorporar l’assistència de la 
Secretaria General a les seves sessions: 
... 
 
Article 93. Règim jurídic i de funcionament 
 
La Junta de Portaveus celebrarà les seves sessions ordinàries, amb 
caràcter mensual, dintre dels sis dies immediatament anteriors a la 
celebració de cada sessió plenària de caràcter ordinari, podent 
celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’Alcalde o 
Alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de la meitat dels seus 
membres, sempre que aquests representin, com a mínim, a una 
quarta part dels membres de la Corporació. 
 
En tot cas celebrarà sessions extraordinàries dintre dels sis dies 
immediatament anteriors a la celebració d’una sessió plenària de 
caràcter extraordinari, a excepció que es tractés d’una sessió urgent i 
la naturalesa de la urgència no ho permetés. 
 
Les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de Portaveus 
seran convocades per l’Alcalde o Alcaldessa, mitjançant citació 
efectuada pel Gabinet de l’Alcaldia, que no precisarà de cap 
formalitat. 
 
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter 
preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu. 
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De les sessions que celebri la Junta de Portaveus s’aixecarà acta 
pel/la Secretari/a General de l’Ajuntament, qui assistirà als 
únics efectes de fe pública. L’acta de cada sessió serà tramesa 
als seus membres, a efectes de la seva aprovació, amb 
antelació a la sessió següent. 
 
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta 
de Portaveus els membres i el personal de la Corporació que l’Alcalde 
o Alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre 
assumptes concrets. 
 

... 
D. Actualitzar el contingut del ROM a la situació legislativa actual, 

mitjançant la modificació dels articles següents: 
 
 Modificar l’article 43 del ROM, relatiu a la informació d’accés 

directe dels regidors i regidores d’aquest Ajuntament, amb la 
incorporació d’un nou paràgraf final del tenor literal següent: 

... 
 
El que disposen els apartats anteriors s'entén sens perjudici 
de l'obligació de facilitar a tots els membres de la corporació 
la documentació íntegra de tots els assumptes inclosos en 
l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del 
mateix moment de la convocatòria. Quan es tracti d'un 
assumpte inclòs per declaració d'urgència, s'haurà de 
distribuir, com a mínim, la documentació indispensable per 
poder tenir coneixement dels aspectes essencials de la qüestió 
sotmesa a debat. 

... 
 

E. Esmenar les errades de transcripció que s’han detectat als articles 
següents del ROM: 
 
 Article 41.7 
 
La remissió que s’efectua a l’article 149 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 158. 
 
 Article 78.e) 
 
La remissió que s’efectua a l’article 116.2.c) del ROM, s’ha 
d’entendre efectuada a l’article 124.2.c). 
 
 Article 92 
 
La remissió que s’efectua en el seu núm. 1 al penúltim paràgraf de 
l’article  115  i  a  l’últim  paràgraf  de  l’article  133  del  ROM,  s’ha  



 34

 
 
d’entendre efectuada, respectivament, al penúltim paràgraf de 
l’article 123 i a l’últim paràgraf de l’article 141 del ROM  
 
 Article 114 
 
La remissió que s’efectua en els seus paràgrafs cinquè i sisè als 
articles 129 i 130 del ROM, respectivament, s’ha d’entendre 
efectuada als articles 137 i 138, respectivament. 
 
 Article 123 
 
La remissió que s’efectua en el seu paràgraf novè a l’article 110 del 
ROM, s’ha d’entendre efectuada a l’article 121. 
 
 Article 124.3 
 
La remissió que s’efectua a l’últim paràgraf de l’article 112 del ROM, 
s’ha d’entendre efectuada a l’últim paràgraf de l’article 120. 
 
 Article 124.4.a) 
 
La remissió que s’efectua al penúltim paràgraf de l’article 115 del 
ROM, s’ha d’entendre efectuada al penúltim paràgraf de l’article 
123. 
 
 Article 124.5 
 
La remissió que s’efectua al últim incís del paràgraf quart de 
l’article 115 del ROM, s’ha d’entendre efectuada al últim incís del 
paràgraf quart de l’article 123. 
 
 Article 125.a).4 
 
La remissió que s’efectua a l’article 116.2.c) del ROM, s’ha 
d’entendre efectuada a l’article 124.2.c). 
 
 Article 129.2 
 
La remissió que s’efectua a l’article 116.2.c) del ROM, s’ha 
d’entendre efectuada a l’article 124.2.c). 
 
 Article 141, paràgraf primer 
 
La remissió que s’efectua a l’article 115 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 125. 
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 Article 142, paràgraf primer 
 
La remissió que s’efectua a l’article 121 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 129. 
 
 Article 148, paràgraf primer 
 
La remissió que s’efectua a l’article 80 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 81. 
 
 Article 150, últim paràgraf 
 
La remissió que s’efectua a l’article 123 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 131. 
 
 Article 155, paràgraf primer 
 
La remissió que s’efectua a l’article 133 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 141. 
 
 Article 189.6 
 
La remissió que s’efectua als articles 107 i següents del ROM, s’ha 
d’entendre efectuada als articles 110 i següents. 
 
 Article 189.8 
 
La remissió que s’efectua a l’article 173 del ROM, s’ha d’entendre 
efectuada a l’article 182. 

 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació del ROM a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta 
dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció 
del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major difusió de la 
Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el 
qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació del Reglament, 
es publicarà íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la 
Província, entrant en vigència un cop transcorreguts quinze dies a 
partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix, tant en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, com en el 
Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació Municipal, 



 36

s’inserirà el corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí 
Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text del 
ROM. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta modificació del Reglament esmentat, 
s’incorporarà el text íntegre del nou Reglament en l’Intranet municipal 
i en la Seu electrònica de l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta 
pels diferents Departaments municipals i per tota la ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, dins del 
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Aquesta modificació es fa necessària per tal d’adaptar el ROM a la 
doctrina del Tribunal Constitucional. Aquesta doctrina ve continguda en 
una Sentència del 26 de setembre de 2013, respecte a la necessària 
publicitat parcial de les sessions de la Junta de Govern Local, quan 
aquesta exerciti competències delegades d’aquest Ple. És a dir, quan les 
competències, els punts que vagin a la Junta de Govern siguin 
delegades d’aquest Ple, aquesta part de la Junta de Govern serà 
pública. 
 
D’altra banda també actualitzem, aprofitem per actualitzar el contingut 
del ROM a la situació legislativa actual en el sentit què els Regidors i 
Regidores no adscrits, que en aquest moment no estaven incorporats a 
les Comissions Informatives, quedaran incorporats a partir d’ara i de 
forma automàtica en les diferents Comissions Informatives, a partir del 
dia següent del que hagin comunicat a la Secretària la seva situació de 
Regidors o Regidores no adscrits. 
 
També el que es farà a partir d’ara i així es posa en el ROM, és que a la 
Junta de Portaveus hi haurà l’assistència de la Secretària General, i 
també s’aixecarà Acta a partir d’ara de la sessió de la Junta de 
Portaveus. 
 
Per últim també aprofitem per petites errades de forma o petits errors 
que hi havia en paraules o en números d’articles o que estaven 
canviats, s’aprofita i es canvia. 
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Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Tan sols agrair que s’hagi atès la nostra proposta d’incorporació de la 
Secretària a la Junta de Portaveus, ja que quan tenim el debat sobre 
quines mocions van o no van a Ple pel fet de tractar-se de temes 
municipalistes, una reivindicació que nosaltres creiem que era una de 
les formes de solucionar aquest problema, per tant agrair al Govern que 
hagi actuat en aquesta línia. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Nosaltres volem manifestar evidentment el vot favorable a aprovar 
inicialment la modificació, bàsicament perquè el que fa és “entre 
cometes”, fer guanyar transparència als Òrgans de l’Ajuntament, tant a 
la Junta de Portaveus com a la Junta de Govern com a altres òrgans. 
Per tant, em sembla que és una bona modificació, entenem que hi ha 
unes sentències entre mig i que per tant “entre cometes” també estàvem 
obligats, però creiem que és important fer-ho.  
 
Ara, tot i votar a favor d’això, també volem deixar constància de que per 
nosaltres no ha acabat aquí la modificació del ROM, i que en successius 
moments, tal i com vam fer el mandat passat, continuarem insistint 
entre d’altres coses, permetre la intervenció de les entitats al Ple o coses 
similars que alguns o algunes que ja som veterans ja m’heu sentit dir en 
aquest Ple moltes vegades, i per tant, ho tornem a dir i ho tornem a 
reiterar. Creiem que podem anar encara més enllà per fer un 
Ajuntament encara més transparent i més participatiu, i, en tot cas, ens 
felicitem d’aquesta modificació. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Únicament manifestar el nostre vot favorable i dir també que agraïm la 
inclusió de la Secretària en la Junta de Portaveus. Va ser una 
reivindicació nostra, la vam presentar mitjançant un prec al Ple de 
l’Ajuntament, i agrair que hagi sigut així, que hagi estat recollit aquest 
prec. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
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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 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. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
1.- Informació de l’Alcaldia sobre estadística de violència de 
gènere. 

Informació violència 
de gènere. 

 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha un primer punt que es va acordar ja fa anys, que amb motiu del 
Dia de la Violència de Gènere, al Ple Municipal s’informaria sobre totes 
aquelles dones que han estat víctimes de la violència masclista i han 
resultat mortes.  
 
Des del mes de gener fins la data de 28 de novembre d’aquest any, el 
total de víctimes de violència masclista ha estat 53 dones i 8 menors, un 
total de 61 víctimes. 
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
2. Moció dels Grups PSC-PM i ICV-EUA, en defensa de les 
polítiques d’igualtat com a polítiques de proximitat de 
l’Ajuntament de Cornellà. 

Moció PSC-PM i ICV-EUA,  
en defensa de les polítiques 
d’igualtat. 

MOCIÓ 
 
“Cornellà desenvolupa polítiques d’igualtat des de l’any 1995 amb la 
constitució del Consell Municipal de la Dona i la creació del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones, concebut com un espai 
d’informació, assessorament, formació, trobada i debat per a les dones 
del nostre municipi, prioritzant l’atenció personalitzada a les dones del 
municipi que es troben en situació d’especial dificultat. 
 
Durant l’any 2012 han hagut 1014 participacions al CIRD, demanant 
informació i assessorament o bé participant en les diferents activitats 
que s’organitzen al Centre amb l’objectiu de potenciar la igualtat 
d’oportunitats i prevenir les situacions de discriminació per raó de 
sexe a la ciutat de Cornellà de Llobregat, formar a les dones des d’una 
perspectiva de gènere, realitzar conferències i xerrades sobre els drets 
de les dones i tots els temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats 
i visibilitzar a les dones que han fet història. 
 
Més de 300 dones de la nostra ciutat han participat als cursos de 
formació, 150 als cinemes fòrums, 300 a les tertúlies i conferències i 
120 van assistir a la Universitat d’Estiu de les Dones que organitzen 
des de fa quatre anys en col·laboració de la Universitat de Barcelona. 
 
En el que portem de 2013, al CIRD s’han atès 141 dones per 
assessorament jurídic, 47 van sol·licitar assessorament laboral, 70 
dones van ser ateses per violència masclista. 
 
I cada any, els instituts de secundària participen als programes de 
prevenció contra la violència masclista que organitza el CIRD, com a 
eina clau per tal de poder lluitar des de l’educació contra els 
estereotips masclistes i poder treballar-los amb els més joves de la 
nostra ciutat. 
 
En aquests moments la tramitació de diferents normatives posen en 
qüestió els serveis de proximitat i d’atenció a les dones. Per exemple; 
amb el Projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que s’està tramitant a les Corts Generals, 
s’introdueixen mesures de delimitació i reducció de las competències 
municipals, és a dir es redueixen i re defineixen competències pròpies 
i es condiciona la seva atribució al compliment de determinats 
requisits. 
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En l’esmentat Projecte es planteja en el seu article 25, entre d’altres 
novetats, substituir la competència municipal “Prestació dels serveis 
socials i de promoció i reinserció social” per l’“Avaluació i informació 
de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en 
situació o risc d’exclusió social”, i, en l’article 27, que les Comunitats 
Autònomes podran “delegar” sota criteris d’estalvi net la “Prestació 
dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la 
prevenció de la violència envers la dona”. 
 
Aquesta redefinició de les competències locals elimina la possibilitat de 
que els municipis realitzin activitats d’execució complementàries de les 
pròpies d’altres Administracions públiques, suprimint-ne l’Art.28 de la 
Llei 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: “Els 
municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies 
d’altres Administracions públiques i en particular, les relatives a 
l’educació, la cultural, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la 
protecció del medi ambient”. 
 
La Llei de Governs Locals de Catalunya que es tramita al Parlament no 
preveu preservar les polítiques d’igualtat municipal. 
 
En cas d’aprovar-se i desplegar-se aquestes lleis es posarien en crisi, 
les polítiques d’igualtat municipal que des de fa molts anys s’apliquen 
a Cornellà, impedint que es portin a terme actuacions com la promoció 
de la dona o la lluita contra la violència de gènere que es considera 
obligació de totes les Administracions Públiques per la seva 
transversalitat, i dificultaria a l’Ajuntament de Cornellà el compliment 
de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de Mesures de 
Protecció integral contra la violència de Gènere, en l’art. 19, per a 
l’assistència social integral estable a la participació de les corporacions 
locals. 
 
El text del Projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, planteja que té l’objectiu de racionalitzar 
l’administració local i aconseguir un estalvi econòmic però que 
contempla mesures que afecten tant l’autonomia local com les 
competències exclusives de la Generalitat. 
 
Les Reformes locals plantejades a les Corts Generals i al Parlament de 
Catalunya suposen en realitat la intervenció de les administracions 
locals per part del Govern de l’Estat, modificant i vulnerant l’actual 
model territorial i les competències de les administracions locals, i 
comportant un enorme retrocés en termes de drets i condicions 
laborals dels treballadors i treballadores públics. 
 
Diversos experts en dret constitucional consideren que el Projecte de 
Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local pot ser 
inconstitucional al obviar-se el mandat constitucional (Art. 147 i 149.1 
en relació als Art. 9.2 i 14 de la CE) i per envair les competències de la 
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Generalitat previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que 
contravé la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la 
vida local (Consell de Municipis i Regions d’Europa, 2006) i que 
deixaria sense sentit l’Art. 21.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
Març per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes que estableix “Las 
entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de las 
competencias i colaborarán, a tal efecto, con el resto de las 
Administraciones Públicas”. 
 
Per tot això, els Grups Municipals PSC-PM i ICV-EUiA proposen al Ple 
Municipal els acords següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L’absolut rebuig a qualsevol proposta de supressió de les 
Polítiques d’Igualtat i de totes aquelles competències municipals que 
afecten a la conciliació personal, familiar i laboral de les dones, com la 
salut, educació, dependència. 
 
Segon.- Instar al govern central a presentar un model d’Administració 
Local en el que es compleixin i desenvolupin els mandats 
constitucionals de l’Autonomia Local i la suficiència financera dels 
Ajuntaments. 
 
Tercer.- Instar al govern central a no restringir els drets de les dones i 
paralitzar qualsevol reforma política que suposi un retrocés en els 
avenços en matèria d’Igualtat. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris a 
procurar la preservació de les competències municipals directes en 
polítiques d’igualtat de proximitat en la tramitació de la Llei de 
Governs Locals de Catalunya. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acords al Govern de l’Estat espanyol, als 
grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al President de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya i la Federación Española de Municipios y Provincias.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Aquesta és una Moció molt parlada i molt treballada amb el Grup 
Socialista, en aquest cas amb la Regidora Rocio García, que és amb la 
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que inicialment vam començar a parlar. De fet és una Moció que té dos 
orígens. 
 
El primer, el que expressa als acords que és una Moció de reacció a les 
modificacions legislatives que hi ha en aquests moments i com afectaria 
això a les polítiques d’igualtat i a les polítiques d’atenció a la dona. Però 
també és una Moció que parteix des de la necessitat d’explicar fora dels 
espais de consens del 25 de novembre i del 28 de març del Consell de 
les Dones de Cornellà, del Consell Municipal de la Dona, doncs que hi 
ha polítiques diferents, i aquí les posem damunt de la taula de forma 
evident. 
 
L’exposició de motius evidentment explica des del 95 quines polítiques 
ha fet l’Ajuntament de Cornellà en relació a diferents espais de les 
polítiques d’igualtat, però en espais de difusió i de formació de les 
dones en general, però també d’atenció a les dones que pateixen 
diversos problemes, entre d’ells, la violència masclista. Fem una 
explicació de tot això i ho posem en contrast amb les modificacions 
legals que avui bàsicament el partit del Govern de l’Estat, el Partit 
Popular, i en part, per què no dir-ho, també el Govern de la Generalitat, 
el Govern de Catalunya estan plantejant que poden condicionar els 
serveis municipals. 
 
Perquè la gent que ens està escoltant ho entengui ràpidament, el Partit 
Popular, el Partit del Govern de l’Estat, bàsicament proposa modificar 
tres articles de la Llei de Bases de Règim Local. L’article 25, l’article 27 i 
l’article 28, que el que venen a dir és, els Ajuntaments fins ara podien o 
feien bàsicament polítiques d’igualtat, polítiques de reinserció, polítiques 
d’atenció als serveis socials. I si volíem podíem fer polítiques relatives a 
l’educació, a la cultura, a la promoció de la dona, a l’habitatge, a la 
sanitat i a la protecció del medi ambient. I aquí és on estàvem les 
polítiques d’atenció a la dona, la promoció de la dona i la promoció de la 
igualtat.  
 
I bàsicament el que fa la Llei en particular és dir, “escolti, que això que 
us he llegit ja no es fa”. I si la Generalitat vol la promoció d’igualtat 
d’oportunitats i la prevenció de la violència de gènere, la violència 
envers les dones en aquest cas, si la Generalitat vol li podrà delegar als 
Ajuntaments. Val dir que si la Generalitat té recursos i vol transferir-li 
això als Ajuntaments, li podrà donar als Ajuntaments. 
 
El resum de la Moció és aquest, amb la modificació de la Llei de Bases 
la Llei de Sostenibilitat de l’Administració Local, el que ve a dir és: 
“escolti vostè, els Ajuntaments, no facin polítiques d’atenció a les dones 
i sobretot no facin allò que altres Lleis com la Llei d’Igualtat d’Homes i 
Dones o la Llei contra la Violència de Gènere” diu, que és que l’atenció a 
les dones víctimes s’ha de fer bàsicament des dels Ajuntaments que 
som els que podem atendre en primera instància a les persones i a les 
dones que ho pateixen. 
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En definitiva el que expliquem és això, i el que plantegem és, una, 
vostès que tenen possibilitats abans d’acabar el tràmit parlamentari, tot 
i que el projecte de Llei ja està al Senat i per tant tenim dificultats per 
intervenir, però intentem que això no s’apliqui o intentem tirar-lo enrere i 
tornem-lo a parlar, perquè creiem que és un efecte contrari a les 
polítiques d’igualtat, i que al final afecta a dones concretes, amb noms i 
cognoms. De fet, fa pocs minuts que acabem de llegir una llista, per tant 
afecta també directament això.  
 
Tirem enrere aquesta reforma, tornem a fer una reforma més 
consensuada que garanteixi que serveis bàsics com el d’atenció a la 
dona es facin. I en el cas de què l’Estat no atengui a raons, fem un últim 
plantejament, que és, amb la Llei que s’està plantejant al Parlament de 
Catalunya que és una Llei de Governs Locals, intentin Grups 
Parlamentaris del Govern de la Generalitat protegir els serveis de 
proximitat d’atenció a les dones, dels serveis municipals d’atenció a les 
dones, amb una modificació de l’articulat que així ho defensi. 
 
Som prudents amb la capacitat de que això pugui ser així, però entenem 
que, com a mínim, Catalunya hauria de fer un esforç per defensar els 
seus serveis socials, els seus serveis personals, els serveis d’atenció a 
les dones com un més d’aquests serveis que creiem que garanteixen o 
quasi garanteixen promoció, garanteixen sobretot atenció a la gent que 
més pateix. 
 
Estem -com he explicat moltes vegades en aquest Ple- davant d’un atac 
cap al municipalisme, cap als serveis de proximitat, que no ens afecten 
a nosaltres, aquests vint-i-cinc que estem aquí, sinó a les vuitanta i pico 
mil persones de la nostra ciutat que deixaran de tenir serveis d’una 
certa qualitat i d’una certa proximitat com són avui els serveis d’atenció 
a la dona, però poden ser demà altres serveis socials bàsics. 
 
Bàsicament és el que us proposem i ens agradaria que en el conjunt de 
reflexions que hi hagués, hi hagués aquesta voluntat de defensar uns 
serveis municipals que fins ara han estat de consens. Que des del 95 
hem parlat en aquest Ple que el servei d’atenció a la dona, el Centre de 
recursos i informació a la Dona havia estat un servei de consens del 
municipi, i per tant ens agradaria que el conjunt de Grups aquí presents 
donéssiu suport a aquesta Moció. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Bé, nosaltres us donem suport a la Moció, el Regidor ha explicat molt bé 
exactament què és el què provoca aquesta Llei Estatal de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 
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Realment el que provoca és que els Ajuntaments no puguin fer polítiques 
d’igualtat, i per tant doncs és això, s’ha de rebutjar de front, però, a més 
a més, i en aquest sentit també donem suport a la Moció perquè també 
estem d’acord amb què cal preservar les competències municipals 
directes en polítiques d’igualtat i proximitat. I per tant entenen que la 
Llei Catalana de Governs Locals ho ha de poder preveure en el seu 
articulat. I és per això que també donem suport a la Moció. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En primer lloc, la Moció que s’ha presentat fa referència a una sèrie de 
valoracions i vaticinis que no tenen cap fonament. Es parla de refusar 
qualsevol proposta, en la Moció es parla d’això, de refusar qualsevol 
proposta de supressió de polítiques d’igualtat i d’una sèrie de 
competències municipals, però és que en realitat no es suprimeix res.  
 
El projecte de Llei el que fa únicament és clarificar aquestes 
competències i el que abans eren unes competències impròpies, que eren 
competències exercitades pels Ajuntaments sense cap mena 
d’habilitació legal, ara seran competències que previ compromís de 
finançament del 100% per part de la Comunitat Autònoma, els 
Ajuntaments podran seguir executant.  
 
Al segon punt de l’acord, parlen de complir els mandats constitucionals, 
però és que jo encara no he vist que no es compleixin. Diuen a 
l’exposició de motius, que diferents experts en dret constitucional 
consideren que el projecte de Llei pot ser inconstitucional. I el projecte de 
Llei no és inconstitucional, això és fals, i a més ho avala no diversos 
experts -com diuen en la Moció- sinó el Consell d’Estat. El Partit Popular 
va demanar el seu informe, que no és preceptiu, però en aquest cas es 
va demanar i ha sigut favorable, i el Partit Popular ho ha respectat.  
 
Després demanen que el Govern Central no restringeixi els drets de les 
dones, però és que encara no sé de quins drets parlen. Perquè el que sí 
els puc tornar a repetir és que ni es restringeix, ni es suprimeix, ni es 
retrocedeix en drets ni res que se’l sembli. Únicament es defineixen 
competències i qui déu prestar-les. 
 
En definitiva, que tots els catastrofismes que anuncien en aquesta Moció 
no es van a produir perquè no arribarà el caos que estan anunciant. 
L’Administració Local va a seguir funcionant amb absoluta normalitat, 
però amb majors garanties i amb major claredat gràcies a la reforma 
que està fent el Partit Popular. 
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Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Bé, començaré pel final per no reiterar el que ja ha comentat el Regidor 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 
 
Catastrofismes no es van a produir i es podran portar a terme aquestes 
polítiques amb major garantia, deia el Portaveu del Partit Popular. Jo 
simplement em vaig a remetre a dades concretes, que segurament 
tinguem que dir a totes aquestes dones que s’han dirigit en aquest últim 
any al Centre de Recursos i Informació per a les Dones de Cornellà. 
 
A l’any 2012, i així consta al manifest que vam llegir el dilluns a la 
Plaça Catalunya, que era el Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones, s’han atès al Centre de Cornellà 70 dones 
víctimes d’aquesta violència. I a data d’avui, 82 dones han estat ateses. 
 
A més, dins de tots els actes i activitats que organitza el Centre de la 
Dona, més de 1.200 dones han passat per aquest centre en aquest any. 
Els protocols de violència, els protocols d’atenció a les dones i als seus 
fills, a això si ens estem referint, al Dia Internacional contra la Violència 
Masclista que tot just aquesta setmana estem commemorant. Però hi 
han moltes altres activitats que es fan amb les dones i en les que es 
treballa envers als seus drets, les seves capacitats, les seves 
oportunitats per moltes d’elles que no van poder desenvolupar i que 
desenvolupen ara. 
 
No estem parlant de temes menors. Un tema importantíssim, el tema de 
la violència. Mil cinc-cents joves dels centres educatius de la ciutat, han 
treballat la prevenció en les últimes tres setmanes, per prevenir temes 
de violència, i només m’estic referint al temes de violència. Justament 
avui tres-cents alumnes d’un institut d’aquesta ciutat han estat durant 
dos hores en el Patronat Cultural i Recreatiu, treballant i participant 
sobre aquest tema, com clausura de tots els tallers que han portat a 
terme durant totes aquestes setmanes. Podem dir que tot això 
desapareixerà gràcies a l’ERSAL. 
 
Si el Portaveu del Partit Popular considera que això és garantir encara 
més els drets de les dones, doncs em sembla una mica increïble. Ho 
deixaré aquí. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
No és la nostra voluntat donar lliçons a ningú, però crec que hem estat 
força clars en l’explicació. 
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L’explicació era, la prestació dels serveis socials i de promoció i de 
reinserció social, i les polítiques d’educació, cultura, o promoció de la 
dona, habitatge, sanitat i protecció del medi ambient, en l’articulat que 
està al Senat diu: “que desapareguin”. Això ja està, la promoció de la 
dona i la promoció de la igualtat d’oportunitat, i la prevenció de la 
violència envers les dones, les polítiques de prevenció, les polítiques de 
promoció, desapareixen de l’articulat. 
 
No hem de discutir si és una interpretació o no és una interpretació, tinc 
aquí el document, els hi puc fer còpies si no poden accedir. Però la 
Federació de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, la 
Federación Española de Municipios y Provincias, la pròpia Diputació de 
Barcelona, que ja no és sospitosa de ser d’extrema esquerra, té tots els 
seus informes penjats, i si alguna cosa queda clara és que aquest tipus 
de polítiques desapareixen i queden només per la informació i 
l’avaluació de la urgència. Ja està. Algú que vingui, una noia que vingui 
amb un problema vinculat a violència o a embaràs no desitjat, no la 
podrem atendre i direm: “escolti, vagi a no sé quina oficina de la 
Generalitat, de no sé on i allà l’atendran”. 
 
Estem parlant d’això, estem parlant de què l’Ajuntament no podrà fer 
aquest tipus de polítiques, que per a nosaltres són claus. Poder atendre 
a les dones que pateixen algun tipus de violència, a les adolescents que 
pateixen algun tipus de problema, però sobretot també poder fer 
polítiques de prevenció i polítiques de promoció, creiem que això ho ha 
de poder fer l’Ajuntament. A més, la incoherència final és que totes les 
altres lleis que tenen a veure amb la igualtat home-dona, contra la 
violència de gènere, els temes de prevenció de la infància, d’educació, 
de serveis socials, diuen que això ho ha de fer l’Ajuntament. Però 
resulta que el senyor Montoro se l’ha ficat entre “cella i cella” que ho ha 
de canviar, i ja està, i han decidit que comencen per aquests serveis. 
 
No ens compliquem massa més la vida, aquest és una mica el 
plantejament. El propi Consell d’Estat ja els hi va fer canviar 
moltíssimes coses, el Consell d’Estat recordo que tampoc és d’extrema 
esquerra, per tant no està precisament ple de dirigents 
promunicipalistes sinó més aviat el contrari, i, a més, és gent que crec 
que ha fet veure al Ministeri que estaven fent coses que no tenia massa 
a veure amb principis constitucionals. 
 
I quan parlem de principis constitucionals, parlem de que tothom 
coincideix en què probablement el dia 19, si el 18 s’aprova, el 19 hi 
haurà un recurs d’inconstitucionalitat presentat per diversos Governs 
Autonòmics i probablement per una part important del Congrés dels 
Diputats, perquè entenen que, entre d’altres coses, tot i que no ens 
agradi, entre d’altres coses va en contra de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, i contra la Carta Europea de l’Autonomia Local i altres 
coses. 
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I quan en l’articulat de la proposta d’acord diem: “escoltin, deixin de fer 
agressions contra les dones”, doncs entenem que això és una agressió 
més com hi ha d’altres, que per qüestions de ROM i per qüestions de 
discussió en aquest Ple segurament no podrem parlar mai, però quan 
estan parlant de la modificació de la Llei de l’avortament, quan estan 
parlant de la modificació de la Llei d’Educació, també estan fent 
agressió vers les dones i els drets de les dones. I per tant també us ho 
diem de manera menys directa però entenem que són qüestions que 
també afecten als drets de les dones. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
En principi Rocio parlava de que van a desaparèixer unes sèrie de 
serveis, de prestacions per a les dones. No va a desaparèixer 
absolutament res, l’únic -torno a repetir- que clarifica la llei és qui va a 
prestar aquests serveis. No desapareix res, no es retrocedeix en drets. 
Les dones van a seguir tenint la mateixa atenció, seguir tenint els 
mateixos drets i únicament es clarifica qui va a prestar aquests serveis, 
únicament. 
 
En quant a la valoració que es fa del Consell d’Estat que feia referència 
l’Arnau, i els seus components, components del Consell d’Estat n’hi han 
de tots els Partits. Està, per exemple, l’anterior President del Govern, el 
senyor Zapatero, que tampoc es pot dir que sigui molt de dretes. Llavors 
crec que està representat tot l’arc parlamentari. 
 
El que diu el Consell d’Estat exactament és que “la supressió d’aquestes 
competències com pròpies no impedeix per si mateixa que els municipis 
puguin exercir-les en virtut d’un altre títol legítim”, és a dir, estem 
parlant d’una cosa que no sabem encara com es produirà exactament. 
Estem parlant d’una cosa que quan arribi el moment, veurem i es podrà 
valorar, però ara dir que desapareixeran una sèrie de competències i 
que no es prestaran serveis, em sembla que no té massa sentit. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió 
Informativa de Polítiques de Ciutadania 
 
Esperem que mocions com aquesta facin replantejar l’Avantprojecte de 
l’ERSAL. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo crec que amb mocions com aquesta no van a replantejar-se res ni van 
a canviar el que pensa el Partit Popular. Això ho tinc clar. Jo no faré 
catastrofisme ni tampoc m’agrada el terrorisme virtual, però el que està 
clar és que aquesta Llei és una amenaça. 
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La llei en sí és una amenaça. És una amenaça al funcionament dels 
Ajuntaments, a la seva pròpia autonomia municipal. És una amenaça a 
l’àmbit competencial, però en aquests moments, aplicant al peu de la 
lletra el que al Senat està tancat, jo el tinc i l’he llegit- i aplicant-ho al 
peu de la lletra, l’Ajuntament de Cornellà l’1 de gener tindria que tancar 
totes les escoles bressol, totes, així de clar. És el que diu la llei, a veure 
si anem a inventar-nos ara el que no diu la Llei. La Llei diu el que diu, 
una altra cosa és allò que faci l’Ajuntament de Cornellà, no l’Ajuntament 
de Cornellà, el de Barcelona, el de Granollers, el de Viladecans, tothom. 
Però el que diu la Llei és el que diu. I la Llei és una mordassa social 
aprofitant unes circumstàncies econòmiques d’aquest país. I és una 
amenaça, objectivament és una amenaça, i com ho és, no només estem 
inquiets els d’un costat sinó que quan et reuneixes amb la Federació de 
Municipis d’Espanya, els mateixos Alcaldes del Partit Popular et 
reconeixen que és una amenaça, perquè no sabem què va a passar al 
dia següent. 
 
Crec que en aquest sentit aquí ningú –diríem- ha estirat el què diu la 
Llei. És clara, el seu article diu: “escolti, vostè Ajuntament de Cornellà, 
pot fer A, B, C, D, E i F, res més”, això és el que diu. I “escolti, desprès 
hi ha totes aquestes que ja li direm si, sí, si no, si la Generalitat, si 
l’altre”, és el que diu.  
 
Però el problema és que jo això ho estic fent. El problema és que això 
queda aquí, però imagineu que en base a Llei, enviem un missatge ara 
als pares, a les mares, als treballadors de les escoles bressol d’aquesta 
ciutat, dient: “escolti, l’1 de gener això s’ha acabat”. 
 
Per tant, saben què passa?, que aquesta Llei com tantes altres que fan 
vostès, neix decapitada, perquè la realitat s’imposarà, així de clar. I és 
una pena perquè podríem haver aprofitat per a fer la Llei, evidentment 
per reordenar totes aquestes coses que tenim per parlar. No és el millor 
moment, en moment de crisi del sistema de finançament dels 
Ajuntaments -jo ho reconec, ho dic públicament a diferència d’altres-, 
però reconec que l’asfixia de l’estabilitat pressupostària condueix no a 
l’asfixia de l’Ajuntament, condueix a l’asfixia dels serveis que es 
presten a la ciutadania. Això és el que hi ha. Això és el que és la 
pretensió d’aquesta Llei i és una pena, simplement. Torno a repetir, jo 
no utilitzaré la paraula desaparèixer, però utilitzo la paraula que estan 
amenaçats, això segur. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
3. Moció dels Grups PSC-PM i ICV-EUA, sobre la situació laboral 
dels joves de Cornellà. 
 

Moció PSC-PM i ICV-EUA,  
sobre situació laboral dels  
joves. 

MOCIÓ 
 
“Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya 
posen de manifest la precària situació que pateix la joventut, cosa que 
els converteix en col·lectius vulnerables davant la dramàtica situació 
que ha generat la present crisi econòmica. La situació és dramàtica, si 
ens fixem en les dades de l’atur. 
 
La taxa d’atur juvenil a Espanya és del 56,5%. A Catalunya l’atur de 
llarga durada afecta més la gent jove (18,8%) que la resta de persones 
adultes (12,7%), i ja deixa de ser un fenomen exclusiu dels majors de 
45 anys. Les dades de la ciutat també subratllen aquesta complexa 
situació de precarietat. 
 
A Cornellà, amb una taxa d’atur del 18,1%, els menors de 35 anys 
n’ocupen el 26,94%. Alhora, cal tenir constància que els registres del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i fins i tot les dades de l’EPA, no 
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expressen la realitat sociolaboral dels i les joves que combinen 
formació i recerca de feina i que no apareixen als registres, o dels que 
han marxat de la nostra ciutat a la recerca d’ocupació fora de 
Catalunya. 
 
Per altra banda, es fa evident que en aquests moments l’augment en 
les taxes de temporalitat (24,3% EPA del tercer trimestre de 2013) es 
deu al fet que la incorporació de la gent jove a la feina es fa de forma 
molt precària i durant més temps de la seva vida laboral, condicionant 
tant les seves expectatives d’autonomia personal com el propi sistema 
de seguretat social. 
 
Es per això que en el context actual és fonamental enfortir les 
polítiques actives d’ocupació i millorar les polítiques de formació com a 
mecanisme d’apoderament del jovent en la recerca de feina. 
 
El Pla Director de Polítiques de Joventut de Cornellà incorpora 
polítiques transversals d’informació juvenil, de treball, d’habitatge, 
d’educació i formació, de salut, d’oci i participació, i dóna suport a les 
polítiques municipals d’educació i treball impulsades, donat que els 
joves són un col·lectiu majoritàriament immers en processos 
formatius, d’inserció laboral i d’emancipació. El municipalisme és, 
doncs, l’àmbit més adequat des del qual es pot afavorir la construcció 
dels projectes de vida dels joves. 
 
Les persones joves són el futur en tots els sentits: no només en l’àmbit 
econòmic i laboral, sinó també perquè són els que marcaran el tipus 
de model de societat que tindrem. I és per això que necessiten la millor 
formació possible. L’educació és un element central previ i connectat 
amb l’esfera laboral, en la mesura que la trajectòria educativa és el 
punt de partida per a la generació d’oportunitats en la trajectòria 
laboral, fonamental per a igualar oportunitats d’emancipació i 
participació entre els joves que es troben en situació de desavantatge 
dins el sistema productiu. 
 
Així, jornades com Fent Ponts per promoure la formació professional, 
on el món de l’educació i l’econòmic han treballat conjuntament, o el 
suport institucional a entitats que treballen amb joves amb risc 
d’exclusió social com la Fundació El Llindar i La Carena, són bons 
exemples de la tasca desenvolupada des de l’Ajuntament de Cornellà. 
Cal, però, continuar estimulant els joves en col·laboració entre els 
centres educatius, les empreses i institucions com Innobaix, el Citilab-
Cornellà o el Centre d’Empreses per fomentar la innovació, la 
creativitat i l’emprenedoria. Encara ens queda camí per recórrer. 
 
Sembla, però, que les polítiques impulsades des del govern central i 
autonòmic, amb l’increment de les taxes universitàries, l’eliminació de 
la renda bàsica d’emancipació o la destrucció de les polítiques actives 
d’ocupació, han fet que el futur dels joves encara sigui més complicat. 
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Estan provocant que molts joves es vegin obligats a marxar del 
municipi, per a poder construir el seu futur en un altre lloc que no és 
el que volen o no és el que havien pensat. Sembla que això no és 
important per al govern autonòmic, quan, molt amablement, convida 
els i les joves a servir cafès a Londres. 
 
Creiem que cal implicar totes les administracions fent un esforç per tal 
de lluitar contra la situació actual de precarietat que viu el jovent. En 
aquest sentit, el juliol de 2013, el Parlament de Catalunya va dur a 
terme un Ple monogràfic sobre la situació de la joventut i es va aprovar 
un ampli paquet de mesures en polítiques de joventut que abasten 
aspectes com la formació, l’ocupació, l’accés al mercat laboral, l’accés 
a l’habitatge, la salut i la participació. La gent jove exigeix resultats 
palpables. 
 
Així doncs, tenint en compte tot el que s’ha exposat, els grups 
municipals PSC-PM i ICV-EUA presenten al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
s’apliquin totes les resolucions parlamentàries i que es concretin amb 
recursos per als joves de la ciutat de Cornellà, aprovades en el Ple 
monogràfic sobre la situació de la joventut, així com dotar el 
pressupost 2014 d’una partida econòmica per fer-hi front. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya una major implicació 
en el disseny i implementació d’una formació professional en sentit 
ampli, de qualitat, accessible i adaptada a la realitat de Cornellà, 
obrint, si cal, noves branques formatives, i que englobi des dels cicles 
formatius a les experiències de segona oportunitat dels i les joves que 
no s’han arribat a graduar. 
 
Tercer.- Demanar al Govern central que s’executin i s’apliquin els fons 
europeus per a la desocupació juvenil, destinant recursos als joves de 
la ciutat de Cornellà. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Cornellà impulsarà les següents accions: 
 
- Continuar assessorant els joves emprenedors des del Centre 

d’Empreses en la creació de negocis, així com des del Citilab-
Cornellà respecte als àmbits de la societat del coneixement. 

 
- Continuar dinamitzant el CRAJ, Centre d’Informació de Recursos 

per a Joves de Cornellà, com un espai referent per a 
l’associacionisme juvenil, on les persones joves i les entitats juvenils 
poden debatre els problemes i les solucions des d’una visió pròpia. 
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- Fomentar l’ocupació dels joves en el marc de l’Acord Social contra la 
crisi, on un 25% dels plans locals d’ocupació temporals seran 
destinats a menors de 35 anys desocupats en situació de 
vulnerabilitat. 

 
- Crear un programa transversal de foment de la innovació, la 

creativitat i l’emprenedoria, en el marc de l’Acord Social, establint 
un reconeixement anual per a aquells alumnes de les diferents 
etapes educatives que hagin destacat en aquest àmbit. 

 
- Continuar impulsant accions encaminades a promoure la formació 

professional de Cornellà, on formació professional, empresa i agents 
socials vagin de la mà per tal de propiciar la inserció laboral dels 
joves en unes condicions òptimes, constituint la Taula de Formació 
de FP Cornellà i tornant a realitzar la II edició de les jornades Fent 
Ponts. 

 
- Crear un nou espai polivalent on els joves emprenedors puguin fer 

realitat el seu projecte de negoci. 
 
- Continuar cercant col·laboració amb les entitats financeres per 

facilitar el crèdit als joves emprenedors de la ciutat propiciant la 
iniciació de projectes empresarials a Cornellà. 

 
- Impulsar la contractació de joves en situació d’atur, en col·laboració 

de pimes i comerços locals i preveient ajudes econòmiques per a 
aquesta finalitat. 

 
- Crear la convocatòria d’ajuda municipal “quota zero” per a joves 

emprenedors de Cornellà, i establir-ne la derivació a les ordenances 
fiscals. 

 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, i a les diferents 
entitats representades en l’Acord Social contra la crisi.” 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Nelia Martínez Gallardo, Regidora del Grup Municipal del 
PSC-PM 
 
Avui presentem aquesta Moció per parlar de la situació precària que 
pateix la joventut a Catalunya. Els joves actualment són un dels 
col·lectius que més estan patint aquesta crisi econòmica, i les dades 
sobre la situació laboral dels joves així ho manifesten. 
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Parlem de què l’atur juvenil a Espanya és del 56,5%, i a Cornellà que 
tenim una taxa d’atur de 18,1%, els menors de 35 anys n’ocupen el 
26,94%. 
 
Les elevades taxes de desocupació juvenil, la precarietat dels llocs de 
treball estan contribuint a que l’emancipació esdevingui impossible per 
una bona part del col·lectiu jove, i condiciona les seves expectatives 
d’autonomia personal però també el propi sistema de seguretat social.  
 
Estem parlant doncs que està troncant els projectes de vida de moltes 
persones joves, i és per això que és fonamental enfortir les polítiques 
actives d’ocupació i millorar les polítiques de formació com a mecanisme 
de poderament del jovent en la recerca de feina.  
 
A Cornellà tenim el Pla Director de Polítiques de Joventut, que 
actualment s’està actualitzant per adequar-se a la realitat social actual i 
per poder també donar als joves millors respostes i solucions als seus 
problemes. Aquest Pla incorpora polítiques transversals d’informació 
juvenil, treball, habitatge, educació i formació, salut, oci, participació, i 
dóna a les polítiques municipals d’educació i treball una nova eina que 
s’està impulsant. 
 
El col·lectiu jove està immers en processos formatius, d’inserció laboral i 
emancipació, i el municipalisme que és des d’on podem contribuir per la 
pròpia aproximació del jovent. Aquest Ajuntament està treballant amb 
els joves, conjuntament també amb els centres educatius, les empreses i 
les institucions per fomentar la innovació, la creativitat i l’emprenedoria 
dels joves. Estem fent jornades com les que vam fer fa unes setmanes, 
fent ponts per promoure la formació professional.  
 
El suport institucional també el donem a entitats de la ciutat que 
treballen amb joves amb risc d’exclusió social, com poden ser la 
Fundació el Llindar i la Carena. Això són exemples de la tasca que 
s’està desenvolupant des d’aquest Ajuntament. Encara queda molt per 
fer perquè la precarietat dels joves és molt important. I tampoc es pot fer 
tot des dels Ajuntaments, totes les administracions s’han d’implicar. 
Han de donar respostes, oportunitat, accés a la formació i al mercat 
laboral als joves. 
 
Les polítiques però que s’estan impulsant des del Govern Central i 
també des de la Generalitat, no estan ajudant molt a què els joves 
puguin sortir d’aquesta situació. Estem parlant d’augment de taxes 
universitàries i formació professional, que dificulten als joves l’accés a 
la formació. Estem parlant també de falta de polítiques actives 
d’ocupació, que fan que molts joves d’aquesta ciutat es vegin obligats a 
marxar fora de Cornellà.  
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És per això que aquesta Moció la presentem i demanem, per una banda, 
al Govern Central que executi i apliqui els Fons Europeus per a la 
desocupació juvenil, amb recursos destinats als joves de Cornellà.  
 
Per una altra part, al Govern de la Generalitat una major implicació en 
el disseny d’implementació de formació professional de qualitat, 
accessible i adaptada a la realitat que patim a Cornellà.  
 
I per l’altra també demanem al Govern de la Generalitat que apliqui i 
doti dels recursos necessaris als acords que es van aprovar a la 
resolució que es va fer en el Ple monogràfic de joventut, que va ser el 
passat juliol al Parlament de Catalunya. Aquests acords i aquesta 
resolució es pot concretar amb recursos per als joves de la ciutat també, 
però ja hem dit i som conscients de que totes les institucions i totes les 
administracions públiques hem de col·laborar. 
 
Per això també des de l’Ajuntament de Cornellà proposem, des d’aquest 
Equip de Govern, diferents mesures. Per una part, assessorament als 
joves emprenedors des del Centre d’Empreses, en la creació de negocis. 
També des del Citilab, respecte als àmbits de la Societat del 
Coneixement. Continuarem treballant amb les persones que estan al 
CRAJ perquè els joves tinguin un espai referent per a l’associacionisme 
juvenil on tots puguin debatre els problemes i les solucions des d’una 
visió pròpia. Continuarem impulsant accions encaminades a promoure 
la formació professional de Cornellà, i on la formació professional, 
l’empresa i els agents socials vagin de la mà per propiciar la inserció 
laboral dels joves en unes condicions òptimes, constituint la Taula de 
Formació de FP de Cornellà. 
 
En el marc de l’Acord Social també estem treballant per crear un 
programa transversal de foment de la innovació, la creativitat i 
l’emprenedoria, establint un reconeixement anual per aquells alumnes 
de diferents etapes educatives que hagin destacat. Però també és 
important donar-les oportunitats de feina, per això un 25% dels Plans 
Local d’Ocupació temporals seran destinats a menors de 35 anys, 
desocupats o en situació de vulnerabilitat. 
 
I per una altra banda i una de les respostes que nosaltres també hem 
fet, és recolzar als joves emprenedors de la ciutat, per això es crearà un 
espai polivalent on ells puguin fer realitat el seu projecte. I cercarem 
col·laboració amb entitats financeres per facilitar el crèdit de joves 
emprenedors de la ciutat, propiciant la iniciació de projectes 
empresarials en Cornellà. Impulsarem la contractació de joves en 
situació d’atur en col·laboració amb pimes i comerços locals, i preveiem 
ajudes econòmiques per aquesta finalitat. 
 
També una de les parts importants és que es crearà una convocatòria 
d’ajuda municipal, anomenada “quota zero”, per a què els joves 
emprenedors de Cornellà que vulguin iniciar una activitat a la ciutat ho 
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puguin fer. Això és una de les coses que nosaltres estem impulsant des 
de l’Equip de Govern per donar resposta als joves de Cornellà i que 
puguin tenir un futur amb dignitat.  
 
És per això que també demanem als Grups de l’oposició que donin 
recolzament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Cal recordar que la Moció la presenten dos Grups, no l’Equip de Govern. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Bé, en aquesta Moció també manifestem el nostre vot favorable perquè 
coincidim en què evidentment, en la situació actual és fonamental 
enfortir doncs les polítiques actives d’ocupació per tothom, però cal 
focalitzar-lo específicament en els joves, perquè de cap manera ens 
podem permetre unes taxes d’atur tan desbocades realment com les que 
tenim. 
 
I és per això que cal millorar aquestes polítiques de formació, i com en 
les jornades de Fent Ponts, que s’ha fet referència i que surt en la Moció, 
és clau promoure la formació professional on veiem que treballa 
conjuntament el mon econòmic i l’educatiu, amb una col·laboració públic-
privada, amb el suport de les diferents administracions i institucions, i 
amb una gran implicació de les entitats del tercer sector social. 
 
No volem de cap manera que els nostres joves hagin de marxar de 
Catalunya per poder ensortir, i si ho fan, ha de ser realment perquè 
aquest sigui el seu desig, no perquè no hi hagi més remei que fer-ho. 
Per acabar, demanem a l’Equip de Govern municipal el calendari que 
tenen previst per a la implementació de tota aquesta bateria d’accions 
descrites al punt quatre, que ho agafem com tot una sèrie realment de 
compromisos en aquest àmbit. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Agrair l’explicació que ha fet la Regidora de Joventut, crec que és prou 
clar. Tampoc soc conegut en aquest Ple per ser massa partidari de les 
polítiques de joventut i un gran defensor del tema, però crec que, creiem 
que, si en algun moment tenen sentit les polítiques específiques cap a un 
col·lectiu és quan aquest col·lectiu pateix una situació de desigualtat, i 
en aquest cas és evident que la gent jove de la nostra ciutat i la gent 
jove de Catalunya en general la pateix. 
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Per tant es justifica segurament per primera vegada en molts anys, que 
hi hagi una política intensiva de suport a la gent jove com va haver en 
un altre moment de la història d’aquest país i d’aquest municipi. Perquè 
en aquests moments el que està en crisi és la possibilitat de garantir 
oportunitats a la nostra gent jove, una mica el que ve a explicar la 
Moció. Necessitem que la gent jove tingui oportunitats i les oportunitats 
no les podem crear només a l’Ajuntament sols, ni les entitats de la ciutat 
soles ni la xarxa d’empreses i de comerços de la ciutat poden garantir 
oportunitats pel conjunt de la gent jove de la nostra ciutat. 
 
Creiem que és un punt de reflexió conjunta que hem de fer el fet de què 
en aquest moments el futur de la nostra ciutat està en joc. Si nosaltres 
no som capaços d’intentar que a la nostra ciutat la gent pugui accedir a 
la formació amb possibilitats de poder acabar amb èxit la seva formació 
a diferents nivells, ja sigui secundària, cicles formatius, universitària, 
però intentar que la majoria de la gent jove pugui accedir a la formació i 
es pugui mantenir, per tant, que es pugui pagar la universitat, que es 
pugui pagar el cicle formatiu, que pugui accedir a tot això. 
 
Si no som capaços d’intentar que això pugui ser real, i si alhora ens 
trobem que desprès de haver fet aquest procés de formació no té 
oportunitats d’ocupació i de poder tenir una vida autònoma, en pocs 
anys la nostra ciutat estarà en una crisi important, no només 
generacional, sinó que al final tindrem una crisi important de valors, de 
capacitat ciutadana d’influir, d’implicació, de participació.  
 
Necessitem que la nostra gent jove pugui fer aquest recorregut amb 
garanties i això és el que planteja la Moció. I el planteja a qui l’ha de 
plantejar, a l’Estat, a la Generalitat, i evidentment amb un compromís 
també de l’Ajuntament de fer coses. Entres d’altres coses, d’escoltar a 
la gent que pateix els problemes que per a nosaltres això també és 
important, i intentar garantir que la gent jove que avui pateix la situació 
ho pugui fer. 
 
I afegir una cosa que a la Moció surt i que per a nosaltres també és 
preocupant, intentar deixar de perdre talent, intentar deixar de perdre 
gent de la nostra ciutat que s’està anant a servir cafès -com va dir un 
Conseller- a Londres i a altres llocs. I creiem que això és greu i a la 
nostra ciutat això està passant. Estem perdent gent jove, gent formada, 
gent amb capacitat que podria estar aportant, no només a la ciutat sinó 
al conjunt de Catalunya, i que ens estem trobant que marxen. I crec que 
la majoria de les persones que m’esteu escoltant en aquests moments 
podeu posar-li noms i cognoms a això que us estic dient, a gent, a 
amics, amigues, fills, companys, a germans que estan optant, tot i tenint 
una formació més que correcta, a anar-se a treballar a un altre lloc. 
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I això és un ferida molt dura per una ciutat com la nostra que al final 
vivim de tenir gent amb formació i amb capacitat d’aportar aquesta 
formació al benestar de la ciutat. I per tant és una fuita de talent que no 
podem acceptar i creiem que també els poders públics ens hem 
d’implicar. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Manifestar el nostre vot favorable a la Moció. Creiem efectivament que 
l’atur és el tema principal que hem de tractar de solucionar des de totes 
les administracions, com es diu a la Moció, dels joves però també de 
totes les persones que es troben en aquesta situació. És un tema greu 
que afecta a tota la societat i efectivament ens hem de dedicar a això. 
 
A la Moció si trobem a faltar al punt Quart dels acords, que són les 
mesures per part de l’Ajuntament per als joves, mesures destinades 
específicament a emprenedors i autònoms. Nosaltres hem presentat una 
Moció que anava en base a aquest assumpte, o sigui, a mesures 
específiques per a emprenedors i autònoms que ha estat rebutjada, 
perdó, no rebutjada, ha estat presentada una alternativa per part del 
Partit Socialista.  
 
I el que veiem és que en la Moció es planteja com sempre fan, que la 
culpa de tot sembla que la tingui les polítiques del Govern de l’Estat i del 
Govern de la Generalitat. Per altra banda diuen que tenen que implicar-
se totes les administracions fent un esforç per lluitar contra la situació 
actual i entre totes les meravelles i bondats que fan des de 
l’Ajuntament, se’ls han oblidat les veritables polítiques actives i 
d’impuls per als joves emprenedors i autònoms, i empresaris, que era el 
que nosaltres platejavem en la nostra Moció. 
 
En aquest sentit, al presentar l’alternativa que desprès suposo que 
entrarem, clarament el que fan es “escurrir el bulto” i s’obliden del que 
diuen en aquesta Moció que és precisament implicació de totes les 
administracions, de totes és de totes. En una Moció sí que s’impliquen 
totes i en l’altra Moció no, perquè és només competència de l’Estat i 
l’Ajuntament no té competències. De veritat, això no hi ha qui ho 
entengui. Aquí sí que demanen implicació i quan parlem d’autònoms i 
empreses resulta que és competència de l’Estat únicament. 
 
Malgrat tot, com entenem que és un problema greu, recolzarem la Moció. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Serè mesurat en la resposta perquè mocions podem aprovar tantes, 
podem passar tantes nits aquí escrivint i redactant que estaria molt bé. 
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Jo el que sí que noto és que no hi han polítiques actives per part de qui 
les tindria que fer, que no és l’Ajuntament. No ens enganyem, això 
correspon a altres administracions i per això la Moció, en aquest sentit 
entra en el tema del Govern Central. Que vostè sempre ho té com una 
propietat i jo ho tinc com una administració més, i el que li diem és: 
“escolti, quan vostè tingui els Fons Europeus -que ja sabem que no els 
té- per als joves”, que aquells evidentment vagin ràpid cap a on tenen 
que anar, a ajudar a la inserció laboral dels joves. 
 
I al Govern de la Generalitat li diem que va haver un debat al Parlament 
de Catalunya només per aquest tema, durant el mes de juliol es van 
prendre uns compromisos, i escolti, que siguin realitat.  
 
Respecte als compromisos de l’Ajuntament, els hem posat perquè 
evidentment ens comprometem. El primer compromís -que segons la Llei 
que en aquests moments hi ha nosaltres no podríem fer, anem a parlar 
clar-, és que de les tres-cents persones que tenim previstes per l’any 
2014, això és així, i les tres-centes persones que tenim previstes 
contractar per l’any 2015, sis-centes persones, un 25%, siguin joves. 
Això és un compromís real. 
 
Segon el compromís, el “6x6” és un programa que diu que l’Ajuntament 
paga sis mesos a una empresa i l’empresa contracta a una persona, a 
aquest jove durant sis mesos, i el compromís de l’empresa és que el té 
que contractar durant sis mesos més. Aquesta persona treballarà un 
any allà. Aquest és un altre compromís que està en aquesta Moció. 
 
Tercer compromís, quota zero als emprenedors. Què vol dir?, que 
qualsevol jove d’aquesta ciutat que vulgui posar en marxa un negoci, 
una activitat, la que sigui, i estigui en l’atur, l’Ajuntament no li cobrarà 
capa taxa, ni cap impost. Quota zero, és el que diu. 
 
I per últim, el Citilab que el tenim ple, per sort. De tots els vivers 
d’empreses el que tenim allà, al costat de l’Auditori i de la Fira està ple, 
i ens comprometem a què hi haurà un nou espai públic per a gent de la 
ciutat per impulsar i continuar fent temes d’emprenedoria. Això val 
molts diners, i no parlaré de les amenaces, perquè -ho tornaré a dir- la 
Llei a la qual vostè li dona suport, també diu que nosaltres això no ho 
podem fer.  
 
Res del que nosaltres en aquests moments anem a aprovar amb el seu 
vot, que em sembla molt bé, amb aquesta Llei que començarà el dia 1 de 
gener, no ho podríem fer, perquè això si que ho diu d’una forma 
taxativa. A veure, jo entenc que ens agrada el parlamentarisme i com no 
som Diputats al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats, 
aprofitem aquí. Però algunes vegades tindríem que anar a coses més 
senzilles, més planeres. Nosaltres li reclamem als Governs que facin la 
seva, tots, perquè donem suport. 
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Podem estar orgullosos de que la nostra ciutat pot donar una resposta, i 
el que tenim que veure ara és que els joves es sentin una mica 
respectats per part del seu Ajuntament, no parlo de més, una mica 
només. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
4. Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a fomentar la 
creació, ampliació i adequació d’iniciatives econòmiques en 
Cornellà. 
 

Moció PP, sobre el foment 
d’iniciatives econòmiques. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
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“Atès que invertir més en promoció econòmica, facilitar la situació als 
comerços en la nostra ciutat i facilitar el treball a les empreses es 
necessari per a dinamitzar l’economia local. 
 
Atès que fa uns mesos el govern central va aprovar una sèrie de 
reformes d’important calat com mesures tan necessàries com la Llei 
d’Emprenedors. 
 
Atès que a nivell local, podem treballar per ajudar a les empreses, 
pymes, autònoms i comerços i a que des de l’Ajuntament poden 
prendre’s mesures per a dinamitzar la nostra economia local, que 
travessa, des de fa anys, difícils moments. 
 
Atès que és necessari donar suport i recolzar les iniciatives 
emprenedores per a impulsar i incentivar l’activitat empresarial, 
afavorir la creació d’ocupació i promoure el treball autònom com 
alternativa al treball per compte aliena al municipi, afectat per una 
taxa d’atur insuportable. 
 
Atès que a Cornellà les últimes dades parlen de 9.000 aturats i a que 
lluitar contra aquest 18% d’atur en la nostra ciutat deu ser una 
prioritat de l’acció política municipal. 
 
En aquest sentit i per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular en 
aquest Ajuntament proposa al Ple per a la seva aprovació els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L’adopció d’una sèrie de mesures concretes dirigides a 
fomentar la creació, ampliació, adequació, trasllat i canvi de titularitat 
d’iniciatives econòmiques, així com l’ocupació i l’autoocupació a 
Cornellà mitjançant l’atorgament d’una subvenció a persones físiques 
o jurídiques titulars d’alguna activitat empresarial o professional i a 
persones emprenedores que iniciïn una activitat econòmica durant 
l’any 2014 i que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial 
del territori. 
 
1º. Per a noves activitats econòmiques, ampliacions, adequacions i 
millores, trasllat d’activitats, canvi de titularitat de l’activitat (traspàs): 
dirigida a empreses que necessiten efectuar adequacions al local o nau 
industrial on es portarà a terme l’activitat al terme municipal de 
Cornellà i amb la intenció de donar suport econòmic a aquelles noves 
activitats empresarials amb local comercial que comencen de nou, i a 
totes aquelles que, per adaptar-se a les noves necessitats del mercat, 
adeqüen, amplien o milloren el seu espai de treball durant l’any 2014. 
 
- Subvenció de fins el 50%, i fins un màxim de 1.000€ de la quantitat 

pagada en concepte de: projectes tècnics d’interiorisme, enginyeria, 
decoració o arquitectura; obres de reforma parcial o integral de les 
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instal·lacions d’electricitat o aire condicionat; millora de la imatge 
exterior; rètol, façana o aparadors. 

 
 
2ª. Foment de l’autocopació: dirigida a aquelles persones que inicien 
durant l’any 2014 la seva activitat econòmica, amb domicili fiscal a 
Cornellà, com persona treballadora autònoma i amb una facturació 
màxima de 300.000€ anuals. 
 
- Els emprenedors no tindran cap càrrega fiscal municipal (taxes i 

impostos) fins un màxim de 1.000€ anuals durant el primer any de 
l’alta com treballador autònom. 

 
- Subvenció de la quantitat pagada en concepte de les tres primeres 

quotes del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), fins 
un màxim de 1.000 euros. 

 
 
3º. Foment de la contractació: dirigida a persones físiques i/o 
jurídiques, domiciliades a Cornellà, que contracten, amb data 
posterior a la de la sol·licitud de la subvenció, a persones en situació 
d’atur, empadronades a Cornellà i que hagin fet ús d’algun dels serveis 
municipals d’orientació laboral i/o formació. 
 
- Bonificació del 30% de l’IAE per a les empreses que hagin 

incrementat la seva plantilla entre 2013 i 2014. 
 
- 200€ mensuals fins un màxim de 6 mesos per cada persona 

contractada, en concepte de cofinançament dels costos de seguretat 
social d’aquestes contractacions. 

 
Segon.- Destinar una partida pressupostària per al desenvolupament 
de les mesures anteriors.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una Moció alternativa, preguntar si vostès mantindran a votació la 
seva Moció, sinó passem a un altre punt. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Nosaltres retirarem la Moció, però m’agradaria explicar el motiu pel qual 
es retira. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, si es retira la Moció no hi ha punt de l’Ordre del Dia. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Em sembla correcte, però únicament explicar el motiu. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El que ordena el debat soc jo. 
 
Si vostès retiren la Moció, no hi ha punt. Com nosaltres no explicarem la 
Moció alternativa que proposàvem. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
D’acord, jo no pretenia explicar la Moció, pretenia explicar el motiu pel 
qual decidim retirar-la. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, però és que no aguanta la votació, no hi ha un altre motiu. D’acord, 
ho sento, però això és així. 
 
 
Després d’això la moció és retirada pel seu Portaveu 
 
 
 
5. Moció del Grup Polític Municipal de CiU, a favor del 
manteniment dels serveis socials de proximitat a Cornellà de 
Llobregat. 

Moció CiU, a favor del 
manteniment dels ser- 
veis socials de proximitat. 

MOCIÓ 
 
“La proposta de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui 
a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat 
del sistema de serveis socials de responsabilitat pública, que al nostre 
país s’ha anat construint des dels anys 80. 
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Els serveis socials de proximitat són l’únic subsistema de benestar 
amb un fort component de descentralització. Aquesta especificitat 
aporta molt valor a l’atenció a les persones i a la cohesió social, 
sobretot per el coneixement de les necessitats que dóna la proximitat i 
la capacitat que es té d’adaptabilitat a aquestes realitats específiques 
del territori. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de 
la ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de 
proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets 
individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa 
democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat 
social. Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència, 
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 
 
En aquest moments que s’està gestant el projecte de reforma de 
l’administració local, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat mostra la 
seva preocupació per les greus conseqüències que comportaria per a la 
dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el 
desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al 
servei de les persones, especialment les més vulnerables. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que insti 
al Govern espanyol i al Parlament espanyol a l’eliminació del projecte 
de llei de la Disposició transitòria onzena: Assumpció per les 
Comunitats Autònomes de les competències relatives a serveis socials. 
Instar, al mateix temps, a vertebrar polítiques públiques que 
enforteixin els serveis socials de proximitat de competència local. 
 
Segon.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja 
aquest projecte de llei, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat demana 
al Govern de la Generalitat de Catalunya que insti al Govern espanyol 
i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la 
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla 
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels 
serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social 
actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de 
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la 
UE). 
 
Tercer.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta 
del Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat insta al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir 
els serveis socials de proximitat a tot el territori. 
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Quart.- Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena parcial, suposo que manteniu la votació. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Sí. La Moció que presentem és pràcticament la mateixa que es va 
aprovar fa un parell de mesos al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i 
va en la línea justament també de la primera Moció que avui hem estat 
debatent, de rebuig frontal de la Llei Estatal de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local. Rebuig frontal per què?, doncs 
bé, perquè aquesta Llei de racionalització i sostenibilitat no en té res. 
 
El que fa en el cas dels serveis socials justament és laminar les 
competències dels serveis socials municipals, perquè comença vulnerant 
les nostres lleis, l’Estatut de Catalunya i la Llei de Serveis Socials de 
Catalunya. Però, a més a més, continua desprès reduint l’abast de la 
matèria, allunya el servei de l’administració més propera al ciutadà que 
és l’Ajuntament. I, a més a més, posa en risc el model d’èxit dels serveis 
socials municipals que hem construït entre tots.  
 
I en aquest sentit, el Ministre Montoro s’equivoca de ple quan parla 
“d’una administració, una competència”, perquè justament el que hem 
d’anar és cap a un nivell competencial multinivell en el qual els 
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat, gestiona 
cadascú l’espai que els pertoqui d’aquella competència. Totes les 
administracions públiques catalanes han de coordinar les seves accions 
i posar els recursos -vinguin d’on vinguin- a disposició de les necessitats 
dels ciutadans. 
 
Ara bé, per poder-ho fer cal tenir el finançament necessari i justament 
aquest greu problema, que tots sabem que ve de lluny, de manca de 
finançament del mon local, això justament aquesta Llei no ho soluciona. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
No em vull fer pesat i per tant crec que l’explicació que he fet en la Moció 
anterior val per aquesta. Subscric l’aportació que ha fet la Portaveu de 
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Convergència, crec que és evident, i per tant sense voler entrar en 
nivells, igual que els serveis d’atenció a la dóna estan amenaçats, els 
serveis socials municipals ho estan encara més. 
 
Una cosa que no he dit abans i que crec que ajudarà a entendre la 
nostra crítica també al plantejament competencial de la Llei, és, l’Estat 
preveu que moltes de les prestacions que avui es fan des dels serveis 
socials municipals siguin retornades a la Generalitat. Per cert, abans 
anava a ser l’1 de gener de 2014 i ara serà el 31 de desembre del 2015, 
amb el què el propi Partit Popular al Senat s’està autoesmenant, perquè 
crec que s’han donat compte que això és una burrada. I per tant el que 
ens trobem és que el què està dient és: “escolti, vostè li passa els 
serveis socials municipals a la Generalitat, i la Generalitat si valora que 
pot fer un estalvi, si té recursos i no sé què, ja us ho tornarà”. Crec que 
tothom m’ha entès, si hem d’esperar a la Generalitat que torni els 
serveis municipals, oblidem-nos de la majoria dels serveis socials 
municipals.  
 
Més val que els tinguem nosaltres, que els fem nosaltres, que els presti 
l’Ajuntament, que garanteixin les prestacions d’atenció domiciliària de 
teleassistència els Ajuntaments que és el model -com molt bé ha explicat 
la Portaveu de Convergència- d’èxit. Fem-ho des d’allà on podem 
resoldre almenys els primers problemes de la gent, que és des de la 
proximitat dels serveis socials.  
 
Per tant estem d’acord amb la Moció, en tot cas hi ha una esmena que 
presenta el Grup Socialista que encara és més clara i definidora, també 
em sembla correcte perquè encara és més clara que el plantejament que 
ha fet el Grup de Convergència. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Abans parlava l’Alcalde d’aquest afany parlamentarista que es té en 
aquest Ple, i em sembla que aquí queda una vegada més de manifest.  
 
Crec que està fora de tota lògica que nosaltres, el nostre Grup, no 
puguem parlar de la llengua o del dret a decidir, perquè no són 
competència municipal i avui sí que es pugui debatre, no ja de lleis sinó 
d’un avantprojecte que encara hi és al Congrés. 
 
Però és que en quant a l’esmena que ha presentat, suposo que ara 
Emilia l’explicarà, perdó Montse, d’acord, a l’esmena que ha presentat 
el Partit Socialista ens sembla que, com a polític, si que es pot rebutjar 
una llei, un avantprojecte o el que a vostè li sembli bé, però com a 
Regidors i en Ple, em sembla que rebutjar avantprojectes no és massa 
coherent, perquè rebutjar no és no estar d’acord sinó és anar en contra 
del sistema, i crec que “d’ocupa” té poc. 
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Podria repetir el mateix que ja hem dit en la primera de les Mocions de 
les que s’han presentat avui, però no és necessari. No ho faré, només 
reiterar que estan parlant en un to catastrofista, que no es va a produir i 
no té cap sentit debatre més sobre aquests temes. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora-Delegada de l’Àrea de 
Polítiques de Benestar Social 
 
Recollint la intervenció de la Regidora de Convergència, que evidentment 
compartim totalment l’exposició de motius i gran part de la Moció, ella 
ha dit “rebutjar frontalment”, doncs d’acord. Nosaltres el que proposem 
precisament no és parlar d’una Disposició Transitòria només al primer 
acord sinó de rebutjar l’avantprojecte de l’ERSAL que ja ha estat prou 
debatuda aquí. I, entre d’altres motius, precisament per coherència, 
perquè al mes d’abril en aquest Ple ja varem aprovar una Moció que 
anava en contra de l’avantprojecte. No soc antisistema és evident, però 
el que si està clar és que anem totalment en contra de l’amenaça que 
suposa i del que posa en risc. 
 
M’agradaria pensar que tots els Regidors i Regidores que formem part 
d’aquest Ple coincidim en la importància de mantenir els serveis socials 
com a suport i com a donar la mà a les persones que ho necessiten 
d’aquesta ciutat. I per tant a partir d’aquí, què és el que estem posant 
en risc?, bé, s’ha parlat d’abastament però és que pel que fa als serveis 
socials, deu mil nou-centes vuitanta-nou persones d’aquesta ciutat, 
darrera de les quals hi han moltes famílies es van atendre i van -no vull 
dir beneficiar perquè no és la paraula- van poder accedir, van poder 
optar a algun dels recursos que disposem als serveis socials municipals. 
 
Per tant, a part de les contractacions que ja ha dit l’Alcalde en la seva 
intervenció, pel 2014 i el 2015, però és que des del 2012 fins ara són 
més de quatre-centes persones contractades. Tot això s’està posant en 
risc, torno a dir i m’agradaria pensar que tothom estem d’acord en 
mantenir això. 
 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM és la següent: 
 
“Modificar l’ACORD en aquest sentit: 
 
Primer.- Rebutjar l’avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, que vulnera l’Estatut de 
Catalunya i la Llei de Serveis Socials.” 
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Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de 
CiU 
 
Molt breument només per respondre en aquest sentit al Portaveu del 
Partit Popular, quan parla del to catastrofista d’aquesta Llei. Bé, és que 
estem molt amoïnats i estem molt preocupats, és clar que sí, i per això 
s’han presentat varies Mocions ja referint-se a aquesta Llei. Si no 
m’equivoco, la primera de to més general fa un parell de mesos i ara ja 
ho estem fent de forma parcial en cada una de les matèries, justament 
per això, perquè estem profundament amoïnats.  
 
I com ens sortirem d’aquesta aplicació? que -com comentava l’Alcalde- el 
dia 1 de gener la tindrem sobre la taula. Bé, analitzant jurídicament 
cada una de les diferents administracions com ens podem sortir i això 
és el que estem fent. En cada un dels diferents àmbits anar mirant, 
analitzant com podem mantenir el sistema, perquè això és el què farem, 
mantindrem i assegurarem el sistema que tenim en aquests moments, 
en les mesures i en les línies que nosaltres puguem. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E 
 
Dues idees ràpides. Una, no ens intentem portar a engany. Això és una 
Llei que s’està tramitant al Congrés dels Diputats, que ja està al Senat. 
En divuit dies estarà aprovada, i quan el senyor Montoro decideixi 
estarà publicada al BOE, i per tant estarà en vigor. Una altra cosa és 
que tot està farcit de disposicions addicionals que ni el mateix Grup 
Popular s’aclareix, que diu que hi hauran uns calendaris de modificació 
dels serveis, però això està en funcionament. I això ja està i és així. El 
PP ha decidit que això es porti a una Comissió Legislativa exprés ni tan 
sols al Ple. S’ha decidit i s’han tombat totes les esmenes dels grups en 
una Comissió del Congrés dels Diputats. 
 
I la cosa està ja en marxa. A veure, no juguem amb coses que no són. 
Crec que nosaltres fem un esforç intentant portar propostes raonades i 
amb rigor. Jo al menys en l’exposició de motius de l’anterior Moció i ara 
mateix he anat a buscar què diu, deixo de fer acudits, no és gent 
precisament d’extrema esquerra. He anat a buscar al senyor Rafael 
Giménez Asensio que és catedràtic de Dret Constitucional, el senyor 
Francisco Blasco Caballero que és catedràtic de Dret Administratiu de la 
Universitat Autònoma de Madrid, no de la de Barcelona, o un senyor 
que es diu Miquel Roca Junyent, que entre d’altres coses, va redactar la 
Constitució. Són tres senyors que han fet tres informes que diuen 
exactament això, que vulnera els Estatuts d’Autonomia i vulnera les 
Lleis Sectorials de Catalunya, i ataquen a l’autonomia local. I sobre això 
ens hem basat, que crec que no estem parlant de rumors ni de 
fantasmes, estem parlant de gent que estan fent informes jurídics i que 
estan dient que això no funciona així. 
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En aquest cas, més clar que l’anterior, el Partit Popular el que no vol dir 
és que està fent això perquè detecta que aquí hi ha negoci. I que 
d’atendre a la gent gran hi ha negoci. I que per tant hi ha la voluntat 
d’algun, que s’ha cregut que a través de privatitzar els serveis socials 
pot fer negoci, i mentres tant nosaltres perdrem drets. El que ens suposa 
és perdre drets i perdre qualitat de l’atenció, i com que no ho volem 
reconèixer, perquè en el fons a la Llei apareix de punta a punta. És a 
dir, allò que l’administració no pugui prestar des d’un de vista d’estalvi 
net, que ho faci el sector privat, i al final això és el que apareix en tot. I 
en el fons és la voluntat del Partit Popular que els Ajuntaments facin 
menys coses, que hi hagin menys drets i aquells que fan negoci a través 
de la prestació de serveis socials en aquest cas, o a través dels serveis 
de salut en d’altres, doncs que puguin mantenir el negoci. I estem 
parlant d’això, al final cadascú ha de decidir si està amb el seu 
municipi o està amb els negocis. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Començant una mica pel final dir-li al Portaveu d’Iniciativa que 
privatitzar torna a ser una altre vaticini, un altre catastrofisme, i tampoc 
sé molt bé d’on surt pensar que el Partit Popular pot buscar negoci amb 
les persones més necessitades. Em sembla una autèntica barbaritat i 
que es digui així tant alegrement, bé, no entraré més. 
 
Reiterar el mateix, el Partit Popular fa una Llei que el que està buscant 
és clarificar competències. Els serveis socials no van a deixar-se de cap 
de les maneres, per molt que aquí es mantingui i es reiteri que es van a 
deixar coses similars, no es van a deixar de prestar els serveis socials 
ni es va a privatitzar res. 
 
Per altra banda, en quant al comentari que ha fet el Portaveu 
d’Iniciativa de què el propi Partit Popular no s’assabenta. Bé, dir-li que 
el seu Grup Parlamentari va presentar dues esmenes, esmenes 
contradictòries de dos Diputats i sembla ser que ells són els que no 
s’assabenten molt bé de què estan demanant, de què volen realment. 
 
I res més, simplement reiterar el que ja hem dit. No entenem aquest 
catastrofisme, no succeirà el que s’està vaticinant i simplement 
esperarem uns mesos i veurem que tot continua, i continua crec i espero 
que d’una manera més coherent i millor del que estava fins ara. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No dubti que ens alegrarem. Cap de nosaltres vol ocupar espais 
tenebrosos, el problema és que no ho veiem així. I en el fons rebutjar no 
és fer d’ocupa, és ocupar un espai contrari al que estan vostès. Això és 
el que és rebutjar. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal del PSC-PM és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo,  Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
“La proposta de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui 
a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat 
del sistema de serveis socials de responsabilitat pública, que al nostre 
país s’ha anat construint des dels anys 80. 
 
Els serveis socials de proximitat són l’únic subsistema de benestar 
amb un fort component de descentralització. Aquesta especificitat 
aporta molt valor a l’atenció a les persones i a la cohesió social, 
sobretot per el coneixement de les necessitats que dóna la proximitat i 
la capacitat que es té d’adaptabilitat a aquestes realitats específiques 
del territori. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de 
la ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de 
proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets 
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individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa 
democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat 
social. Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència, 
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 
 
En aquest moments que s’està gestant el projecte de reforma de 
l’administració local, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat mostra la 
seva preocupació per les greus conseqüències que comportaria per a la 
dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el 
desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al 
servei de les persones, especialment les més vulnerables. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Rebutjar l’avantprojecte de Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, que vulnera l’Estatut de 
Catalunya i la Llei de Serveis Socials. 
 
Segon.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja 
aquest projecte de llei, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat demana 
al Govern de la Generalitat de Catalunya que insti al Govern espanyol 
i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la 
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla 
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels 
serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social 
actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de 
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la 
UE). 
 
Tercer.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta 
del Govern espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat insta al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir 
els serveis socials de proximitat a tot el territori. 
 
Quart.- Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.” 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup 
Municipal del PSC-PM és aprovada 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
6. Moció del Grup Polític Municipal de CiU, per promoure la 
gratuïtat parcial de la zona blava per comprar en el comerç de 
proximitat durant la campanya de Nadal. 

Moció CiU, promoure 
gratuïtat zona blava 
Campanya de Nadal. 

MOCIÓ 
 
“El comerç és un dels sectors econòmics més importants de la nostra 
ciutat, caracteritzat per un model conformat per petites i mitjanes 
empreses, moltes d’elles familiars. Actualment en un moment on molts 
comerciants han de fer front a la forta crisi econòmica que estem 
patint, on la competència cada cop és més creixent i present, i cal 
vetllar perquè els comerciants de la ciutat tinguin el millor entorn 
possible per desenvolupar la seva activitat. 
 
La millora del teixit comercial de la nostra ciutat ha de ser una 
prioritat per part de l’Ajuntament, l’atractiu que pugui oferir el comerç 
local així com la diversitat i qualitat de la seva oferta condiciona 
fortament la demanda i l’entorn econòmic resultant. Atès que ha estat 
voluntat del govern municipal en aquests anys l’aposta per al comerç 
urbà, concebut com un instrument fonamental de fer ciutat, ja que és 
una de les principals activitats econòmiques existents de la ciutat, que 
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més llocs de treball genera donat que és una activitat intensiva en mà 
d’obra, fonamentalment endògena i arrelada a la ciutat. 
 
Ara que s’acosten les festes de Nadal és un bon moment per 
implementar mesures que incentivin el comerç. L’estacionament 
regulat de zona blava en els diferents carrers i zones comercials de 
Cornellà és un mecanisme que facilita la rotació i l’aparcament en 
aquests, amb la qual cosa és un element que potencia i promou el 
nostre comerç local. En aquest sentit, un estímul que pot afavorir tant 
a clients com a comerciants, seria la bonificació als clients a través de 
la gratuïtat temporal o parcial, si es compra en els establiments de la 
ciutat durant els dies de Nadal. Donat que des de Promoció Econòmica 
es fan i es projecten campanyes publicitàries per promocionar el 
comerç de barri i ciutat, i la present mesura aniria en l’esmentada 
direcció. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents 
 

ACORD 
 
Primer.- Establir la gratuïtat de la primera mitja hora d’aparcament a 
la zona blava per a qui realitzi compres, als comerços de la ciutat, 
superiors a 50 euros i de la primera hora en compres superiors als 
50,01€, on els comerços hagin d’estar adherits a l’Associació de 
comerciants Cornellà compra a casa. 
 
Segon.- Fer-se càrrec l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del cost 
temporal de la mesura entre el 16 de desembre de 2013 i 5 de gener de 
2014, repetint-se la iniciativa en successius anys si ha estat positiva 
i/o en altres períodes de l’any. 
 
Tercer.- Transmetre el present acord als membres del Consorci per a 
la promoció i dinamització del comerç de Cornellà.” 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena parcial, manteniu la Moció?. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Sí. Primer de tot sumar-me a la petició d’això de no convertir aquest 
Plenari en un Parlament, portem més de la meitat del temps dedicat a 
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parlar de coses que pràcticament no ens pertoquen, tot i que ens 
afecten, per tant demanaria, en la mesura del possible, que ens 
dediquéssim més a fer la política municipal que és el que veritablement 
podem acabar fent nosaltres. 
 
En tot cas la Moció que avui presentem, la Moció per promoure la 
gratuïtat parcial de la zona blava per comprar en el comerç de 
proximitat durant la campanya de Nadal, òbviament es tracta d’una 
Moció amb una clara vocació municipalista, amb una clara vocació 
localista, perquè és això pel qual venim aquí.  
 
Primer de tot doncs, començar i fer valer la nostra crítica a l’Equip de 
Govern perquè aquest Grup Municipal porta més de mig any, des 
d’abans de l’estiu, demanant una Comissió Informativa d’Economia 
dedicada al tema del comerç a la ciutat. Creiem que és un tema molt 
delicat i haver-la d’estar demanant constantment mes rere mes, crec 
que estaria bé, que ja hem tingut prou temps perquè s’hagués convocat i 
haguéssim pogut parlar tots plegats sobre la situació del comerç de la 
ciutat per saber quines propostes té l’Equip de Govern al respecte. 
 
I és per això, l’absència d’aquesta Comissió, que nosaltres sempre amb 
la voluntat de consensuar i l’absència de poder saber què és el que vol 
fer l’Equip de Govern respecte el comerç de proximitat de la ciutat, que 
hem presentat aquesta Moció per aquests dies de Nadal. 
 
Òbviament tots sabem la situació del comerç de la ciutat. Tots sabem les 
persianes que tenim baixades a la ciutat. Tots sabem els locals buits 
que tenim a la ciutat. I aquesta Moció l’únic que pretén és intentar en la 
mesura del possible pal·liar aquesta situació. 
 
Consisteix, ho hauran pogut llegir, en què totes aquelles persones que 
comprin en els comerços de Cornellà adherits al Consorci del Comerç 
puguin gaudir d’una bonificació de la zona blava, si la compra és 
inferior a cinquanta euros que tingui una bonificació de la zona blava de 
mitja hora mentre que si és superior que sigui d’una hora. Òbviament 
les nostres propostes no es basen en cap estudi ni res sinó que es basen 
purament en la evidència. És una proposta que nosaltres portem al 
Plenari amb la clara vocació d’actuar immediatament. 
 
A nosaltres ens hagués agradat portar aquesta Moció abans, però ens 
hem estat esperant a la celebració d’una Comissió Informativa dedicada 
només al comerç, però hem vist que s’acabava ja aproximant les festes 
de Nadal, que el comerç està patint, que ara estan esperant molts 
comerços amb candeletes aquests dies per intentar salvar l’any. I 
creiem que és d’obligació portar aquesta Moció per intentar doncs amb 
els nostres propis recursos, que és el que nosaltres acabem tenint, 
pal·liar la situació que pateixen els comerciants de la nostra ciutat. 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Dir-li que nosaltres farem la Comissió Informativa de Comerç. Sí que 
hem trigat uns mesos però no tant com el que trigarà la Generalitat en 
tornar a donar diners al comerç d’aquesta ciutat, que fa tres anys que 
no dóna ni un euro, i em sembla que continuem exactament igual, o 
sigui, que trigarem però no tant com la Generalitat en aquest cas. 
 
Parlant del tema de les esmenes nosaltres hem fet una al punt primer 
que crec que és una errada de transcripció, però en tot cas ja estem 
d’acord. Deia el mateix, o sigui, mitja hora doncs més de cinquanta 
euros l’esmena és aquesta, o sigui, estem d’acord. 
 
I la segona que és la que té una mica més de calat, nosaltres pensem 
d’entrada que la campanya de Nadal no comença el 16 de desembre 
sinó que comença al 9, després de la Puríssima. 
 
Llavors entenem que aquesta campanya hauria de començar el 9 de 
desembre fins al 5 de gener -com diu vostè- però el que si és cert és que 
no es pot fer durant aquest any. 
 
Estem d’acord en que aquesta és una bona mesura pel comerç de la 
ciutat i no es pot fer en aquest any precisament perquè consultada 
l’empresa concessionària que ha de fer tot això, sabeu que això va per 
tiquets i demés, doncs s’ha de canviar el programa informàtic, s’ha de 
canviar el software en aquest cas. Per tant s’han d’adequar les 
màquines, s’han de portar tiquets a imprimir, s’ha de fer una campanya 
de publicitat, s’ha de parlar amb els comerços, s’ha de parlar amb la 
gent, etc ... No hi ha temps material ara mateix per fer-ho i també ha 
d’haver partida econòmica, perquè sinó, no podem pagar. 
 
Llavors, tot i tenir en compte que és una mesura que nosaltres estem 
d’acord, que la voluntat jo crec que és bona en aquest sentit no es pot 
per aquestes causes tècniques en aquest any, i perquè òbviament no hi 
ha dotació pressupostària i per això el compromís és fer-ho durant la 
campanya de Nadal de l’any que ve, a partir del 9 de desembre fins el 
15 de gener, i per què no?, inclús es podria estudiar per les rebaixes de 
juliol. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM és la següent: 
 
“Modificar els ACORDS en aquest sentit: 
 
Primer.- Establir la gratuïtat de la primera mitja hora d’aparcament a 
la zona blava per a qui realitzi compres, als comerços de la ciutat, 
inferiors als 50 euros i de la primera hora en compres superiors als 
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50,01 €, on els comerços hagin d’estar adherits a l’Associació de 
comerciants Cornellà compra a casa. 
 
Segon.- Fer-se càrrec l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del cost 
temporal de la mesura entre el 9 de desembre de 2014 i el 5 de gener 
de 2015, repetint-se la iniciativa en successius anys si ha estat 
positiva i/o en altres períodes de l’any.” 
 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
Bé, totalment d’acord amb què el comerç és vital i que s’ha de 
promocionar i ajudar de la manera que es pugui perquè és molt 
important per fer ciutat. 
 
No acabem d’entendre per això aquesta Moció tan concreta. Tampoc 
entenem que no hi hagi hagut proposta per part dels comerciants i de 
les associacions de comerciants, pensem que aquesta mesura és ben bé 
la que aniria bé. Si haurien de ser cinquanta euros o quaranta, o si a 
partir de deu o a partir de vint-i-cinc, tot i que estem en part d’acord 
tampoc tenim clar que la zona blava, sent una eina de rotació de cotxes, 
sent una eina d’afavoriment del comerç, justament en las campanyes de 
comerç es facin aquestes modificacions que poden -no sabem no tenim 
dades- però poden contribuir a la perpetuació de cotxes en zones blaves 
quan el que estem necessitant és que es rutllin i que es moguin per 
afavorir el comerç. 
 
Entenem que no tenim dades, que el cos de la Moció i de l’esmena que 
s’ha fet, no estem en contra però ens abstindrem en espera de que els 
comerciants puguin dir la seva i que es pugui fer un estudi més a fons. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Dir que les esmenes introduïdes que ha fet el Partit Socialista, fa una 
Moció una mica més lògica ja que al redactat inicial no quedava molt 
clar quina era la proposta, suposo que era una errada de redactat. 
 
Per altra banda, dir que cinquanta euros, la veritat és que al comerç de 
Cornellà, pensant en els eixos comercials, en el carrer Miranda, a la 
Rambla, és una quantitat bastant elevada. Probablement es podria 
valorar el baixar aquesta quantitat a trenta euros. Nosaltres des d’aquí 
fem directament aquesta proposta. Pensem que sincerament hi ha molts 
comerços i gastar-se cinquanta euros en pa doncs em sembla excessiu 
per a tenir una subvenció de mitja hora de zona blava. 
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A veure, no és una mesura que podríem dir que sigui una mesura 
estrella, però sí que és una cosa que ja es fa en altres municipis i que 
d’alguna manera pot ajudar a la caixa del dia dels comerciants. En 
aquest sentit si que la recolzarem. 
 
De totes formes el que sí que ens agradaria i proposem igual baixar 
aqueixa quantitat, no sé sí a trenta a vint -com deien des d’Iniciativa- 
però baixar aqueixa quantitat de cinquanta euros. Ens agradaria també 
que reflecteixi la Moció, que sigui una mesura extensiva a tots els 
comerços, no només als adherits al Cornellà Compara a Casa, perquè la 
veritat és que tots els comerços són els que estan malament, no només 
una part dels comerços de la ciutat. I del que es tracta precisament és 
de fomentar el consum i facilitar les vendes a tots i no només a alguns. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Primer de tot, la Moció és concreta perquè quan una Moció no és 
concreta el que acaba passant és que queda aquí a l’aire, i ja sabem 
que Iniciativa és el Partit a qui més l’agrada les Mocions que no són 
concretes, pel fet de que sempre acaba tot a l’aire.  
 
I tots ens passem anys estudiant, crec que el que podríem és agafar i 
recopilar les Mocions que s’han aprovat, i ara que ja estem parlant, ja es 
convoca a la Comissió Informativa corresponent sobre quin és l’estat de 
les qüestions i podríem ficar quines estan en un estudi. I acabarà la 
legislatura i continuarem amb Mocions en estudi. 
 
Des d’aquest punt de vista, jo els emplaçaria que, si us plau, ja 
deixéssim de banda estudiar i ens poséssim a fer coses. Només els 
recordo per exemple el cas de la tarificació social pel cas de les escoles 
bressol, que va entrar a principis de la legislatura i que encara s’està 
estudiant. Doncs seguim estudiant. 
 
Òbviament que podem discutir les xifres, i també els hi recordo que quan 
diu compres inferiors a cinquanta euros durant mitja hora, poden ser 
vint euros, en això no hi ha cap tipus de problema. I en el fons i 
òbviament oberts a canviar les xifres, a canviar els temps, però el que 
ens importa és que sobretot s’actuï el més ràpidament possible. 
 
Entenem els motius que ha dit el Tinent d’Alcalde pels quals no es pot 
aplicar durant aquestes festes, però sí demanaríem en la mesura del 
possible, que intenti a veure si ho pot aconseguir per aquestes festes de 
Nadal sinó doncs ho trobarem l’any que ve, però sí que, si us plau, que 
ho haguéssim pogut parlar abans. L’important, és intentar buscar entre 
tots mesures que toquin de cara al ciutadà de Cornellà. 
 
I pel que fa a la proposta de zona blava, sí que s’hauria de mirar en 
determinats eixos comercials si s’ha de plantejar l’ampliació de la zona 
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blava, perquè hi han carrers, hi han comerciants que parlen de que 
tenen problemes, que estan perdent compres perquè hi ha zones 
d’estacionament on no hi ha zona blava. I en aquests eixos aquí si que 
s’hauria d’estudiar i això és competència de l’Equip de Govern veure si 
s’ha de fer o no. També en la mateixa mesura replantejar si zones 
actuals amb la zona blava han de deixar de ser de pagament, perquè 
també està havent aquesta situació en determinats barris de la ciutat.  
 
Òbviament nosaltres no portarem això, perquè de moment li toca a 
l’Equip de Govern, però és un tema que ja que ha sortit avui, que s’ha 
d’anar seguint parlant. I que un dels motius pel qual no s’apliqui sigui 
una modificació de crèdit, clar, no és el millor motiu, desprès de que 
vostès porten durant l’any modificacions de crèdit per valor de trenta 
milions d’euros, el que no pot ser és que per una modificació d’uns pocs 
milers d’euros ara digui que és l’excusa per la qual no es pot portar. Les 
altres si les entenem, però aquesta no. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Llàstima, això significa que un dia vostè no va anar a classe quan vam 
explicar com funcionen les modificacions de crèdit. Es va perdre aquella 
classe i per això ara no ho enten, llàstima. 
 
I per cert, una cosa també per deixar-li clar una història molt concreta, 
no podem parlar d’escoles bressol perquè hi ha algú que fa dos anys 
que no paga a aquesta ciutat. A veure si ja acabem amb la broma. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E 
 
En primer lloc, abans no he entrat en detall, i entraré perquè veig que 
m’he d’explicar millor. Entenem que la Moció és massa concreta en els 
acords i poc concreta en l’exposició. Entenem que l’exposició no reflecteix 
cap dada de cap estudi ni de cap proposta que s’hagi estudiat. En tot 
cas, el que volia dir abans quan parlava d’una Moció més participativa 
que comptes amb els comerciants era precisament això, que en la Moció 
no es dicti, sense base alguna, si són cinquanta euros o és a partir d’un 
euro i mig que es pot aconseguir mitja hora de gratuïtat del servei, o és 
a partir de deu euros. Això no ho sabem nosaltres ni entenem, no som 
els experts nosaltres, ho hem de parlar al Departament de promoció 
Econòmica juntament amb els comerciants. 
 
I entenem que la Moció l’haguéssim pogut votar a favor amb els ulls 
tancats si hagués estat una Moció que convides o exigís, perquè és una 
mesura conjuntament amb les propostes de tècnics o comerciants que 
puguin debatre sobre el tema. 
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I crec que això no és deixar-ho al tinter ni deixar-ho en mans del vent 
sinó és proposar una cosa concreta i que es prenguin mesures. 
Simplement dèiem això. 
 
I recordar també que el nostre Grup, no podem deixar de dir que també 
hem de promocionar i hauríem de dir que el anar a comprar a peu també 
està molt bé. Els cotxes tenen la seva importància i la seva necessitat, 
però també hem de promocionar que la gent faci servir altres medis de 
transport no tan contaminants. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer Jordi, prego que em disculpis la meva sortida de to. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Jo crec que en el fons estem tots d’acord perquè si és trenta euros, 
cinquanta euros, això ho podem parlar, ho podem discutir a la Comissió 
Informativa que fem al mes de gener o febrer, i segur que ens posàrem 
d’acord sense cap tipus de problema. I en el tema de fer-ho abans, ja he 
dit en la meva intervenció que podíem arribar a veure si a la campanya 
de rebaixes de juliol ja ho podríem establir, o inclús abans del que diu 
l’esmena nostra de desembre. 
 
En tot cas penso que podem deixar aquesta discussió per a la Comissió 
Informativa de Comerç, i jo estic absolutament segur de que ens 
posarem d’acord. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem a la votació amb el compromís que l’he comentat al Sergio, 
que a la Comissió Informativa del mes de febrer es parli d’aquest tema, i 
el fet de que s’hagin d’aprovar els cinquanta euros no vol dir que siguin 
vint, deu, trenta, faltava més. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-
PM és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio 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 de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
 
“El comerç és un dels sectors econòmics més importants de la nostra 
ciutat, caracteritzat per un model conformat per petites i mitjanes 
empreses, moltes d’elles familiars. Actualment en un moment on molts 
comerciants han de fer front a la forta crisi econòmica que estem 
patint, on la competència cada cop és més creixent i present, i cal 
vetllar perquè els comerciants de la ciutat tinguin el millor entorn 
possible per desenvolupar la seva activitat. 
 
La millora del teixit comercial de la nostra ciutat ha de ser una 
prioritat per part de l’Ajuntament, l’atractiu que pugui oferir el comerç 
local així com la diversitat i qualitat de la seva oferta condiciona 
fortament la demanda i l’entorn econòmic resultant. Atès que ha estat 
voluntat del govern municipal en aquests anys l’aposta per al comerç 
urbà, concebut com un instrument fonamental de fer ciutat, ja que és 
una de les principals activitats econòmiques existents de la ciutat, que 
més llocs de treball genera donat que és una activitat intensiva en mà 
d’obra, fonamentalment endògena i arrelada a la ciutat. 
 
Ara que s’acosten les festes de Nadal és un bon moment per 
implementar mesures que incentivin el comerç. L’estacionament 
regulat de zona blava en els diferents carrers i zones comercials de 
Cornellà és un mecanisme que facilita la rotació i l’aparcament en 
aquests, amb la qual cosa és un element que potencia i promou el 
nostre comerç local. En aquest sentit, un estímul que pot afavorir tant 
a clients com a comerciants, seria la bonificació als clients a través de 
la gratuïtat temporal o parcial, si es compra en els establiments de la 
ciutat durant els dies de Nadal. Donat que des de Promoció Econòmica 
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es fan i es projecten campanyes publicitàries per promocionar el 
comerç de barri i ciutat, i la present mesura aniria en l’esmentada 
direcció. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
municipal l’adopció dels següents 
 

ACORD 
 
Primer.- Establir la gratuïtat de la primera mitja hora d’aparcament a 
la zona blava per a qui realitzi compres, als comerços de la ciutat, 
inferiors als 50 euros i de la primera hora en compres superiors als 
50,01 €, on els comerços hagin d’estar adherits a l’Associació de 
comerciants Cornellà compra a casa. 
 
Segon.- Fer-se càrrec l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del cost 
temporal de la mesura entre el 9 de desembre de 2014 i el 5 de gener 
de 2015, repetint-se la iniciativa en successius anys si ha estat 
positiva i/o en altres períodes de l’any. 
 
Tercer.- Transmetre el present acord als membres del Consorci per a 
la promoció i dinamització del comerç de Cornellà.” 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup 
Municipal del PSC-PM és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, 
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel 
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, 
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia 
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado 
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
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Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, 
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales 
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica 
Badia i Cortada. 
 
 
 
 
7. Precs i preguntes. 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha hagut dues preguntes formulades per Convergència i Unió que 
estan contestades. Hi ha una que evidentment és una resposta formal, 
però que estem treballant amb tota la informació que heu demanat. 
 
I el Partit Popular també ha presentat dos preguntes i suposa que estan 
contestades. Teniu algun Prec. 
 
 
Per part del senyor Jordi Rosell i Segura Portaveu del Grup 
Municipal de CiU, s’han presentat les presents preguntes: 
 
La primera pregunta diu el següent: 
 
“La presència d’actituds i comportaments no cívics i irresponsables a 
la via pública de la nostra ciutat és un fet ben present, comportant un 
deteriorament de la qualitat de vida de la ciutadania i dels espais 
públics de Cornellà, és per això, que voldríem fer la següent: 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- Que se’ns facilités la següent informació: 
 
 Nombre i tipus d’infraccions que s’han comès fruit de 

l’incompliment de l’Ordenança de Convivència Ciutadana entre els 
anys 2006 i 2013. Facilitant el nombre i tipus d’infraccions 
corresponent a cada any. 

 
 El nombre de sancions tramitades juntament amb la seva infracció 

corresponent entre els anys anteriorment esmentats (2006-2013). 
Desglossat per any, la sanció i la seva infracció corresponent. 
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 Del total de sancions, quantes han prescrit i quina ha estat la seva 
infracció i quantes han estat resoltes i cobrades juntament amb la 
seva corresponent infracció. Facilitant les dades anualment, entre el 
2006 i el 2013.” 

 
 

La segona pregunta diu el següent: 
 
“Que donat que en la Diada de Tots Sants (1 de novembre) i el mateix 
dia de Difunts (2 de novembre) el cementiri municipal rep una 
afluència de públic superior a l’habitual i donat que a partir del dia 1 
de novembre entra en vigor l’horari d’hivern (1 de novembre a 30 
d’abril), amb la qual cosa implica tancar abans el recinte, tot 
coincidint amb aquestes dates, i que tal i com s’ha pogut comprovar, 
l’Ajuntament no ha ampliat l’horari de forma excepcional. Davant 
d’aquests fets, voldríem fer la següent: 
 

PREGUNTA 
 
Primera.- Donat que l’horari d’estiu finalitza el 31 d’octubre, s’ha 
estudiat la proposta d’obrir ininterrompudament la vigília i Dia de Tots 
Sants, i dia dels Sants Difunts donada l’elevada afluència de ciutadans 
i ciutadanes? 
 
Segona.- El motiu per el qual entra en vigor l’horari d’hivern el dia 1 
de novembre, que és el dia de tot l’any que més visites rep el recinte.” 
 
 

Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del 
Grup Municipal del PP, s’han presentat les presents preguntes, 
que una vegada traduïdes a la llengua catalana, resten com 
segueix: 
 
La primera pregunta diu el següent: 
 
“Donat que al Ple municipal del passat juliol es va aprovar una moció 
per a promoure una commemoració pedagògica del tricentenari de 
1714, interessa saber: 
 
- Partida pressupostària desglossada per conceptes destinada a tal 

esdeveniment.” 
 
 

La segona pregunta diu el següent: 
 
“Donat que des de finals d’octubre, un total de 8 persones de la ciutat, 
dintre dels plans d’ocupació municipal impulsats per l’Ajuntament de 
Cornellà, han començat a treballar com a professors de reforç als 
centres educatius de la ciutat a través dels plans d’ocupació local; 
interessa saber: 
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Primer.- Procés de selecció seguit per a la contractació d’aquests 
professors. 
 
Segon.- Partida pressupostària destinada al pagament de les nòmines 
i assegurances socials dels mateixos.” 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
Tenim dos Precs. 
 
Un, he enviat un correu electrònic al Tinent d’Alcalde de Medi Ambient, 
era per saber si s’havia fet algun estudi, auditoria de la utilització del 
Bicibox en Cornellà. Si s’ha fet, el Prec era que se’ns faci arribar la 
informació per conèixer el grau d’utilització del Bicibox. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El que passa és que això és de l’Àrea Metropolitana, i això ho tenim a 
l’Ajuntament des de l’Àrea per tant cap problema. Fins i tot no sé sí està 
penjada a la web, però es pot donar ràpidament. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP  
 
I el segon Prec és en base a que abans no he pogut explicar el per què 
havíem decidit retirar la nostra Moció. L’hem retirat perquè el Partit 
Socialista -com ja he comentat- ha presentat una Moció Alternativa a la 
nostra que entenem que la desvirtua per complert, i converteix el que era 
una proposta de foment de l’ocupació a nivell municipal en un “panfleto 
de autobombo”.  
 
Utilitzen això del que tant acusen al Govern de l’Estat, i és utilitzar 
sistemàticament a Cornellà el corró que li permet la seva majoria 
absoluta. 
 
A la Moció parlen, i la veritat és que podem parlar del viver d’empreses, 
podem parlar de l’Oficina de Vivendes, parlar de l’Oficina 
d’Intermediació Hipotecària, parlar i parlarem del Consorci del Comerç. 
Podem parlar del sistema de contractació, dels ja tan famosos tres-cents 
llocs de treball, podem parlar del departament de Serveis Socials, 
podem i parlarem. Podem parlar de tot això, però el que està clar és que 
vostès no volen parlar de fomentar iniciatives econòmiques per a 
autònoms i empreses, des de l’Ajuntament. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si em permet una broma, per acabar aquest Ple. El nostre corró és 
d’aquests de pintor d’escuma el de vostès és de pic111onadora. Hi ha 
una gran diferència. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació 
de la Presidència, quan són les vuit hores i trenta-cinc minuts, de la 
qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, 
juntament amb mi, la Secretària Accidental, que ho certifico. 


