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ACTA PLE NÚM. 1/15 

 
 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 29 DE GENER 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 29 DE GENER DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 29 de 
gener de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa 
 Sra. Mònica Badia i Cortada 
 Sra. Anna Caminals Lecha 
 Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
 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 General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovació de l’acta núm. 12/14, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 18 de desembre de 2014. 

 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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Punt segon.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 6095/14 de data 1 de desembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret núm. 4523/2011, de 14 de juny, posteriorment modificat pels 
Decrets núm. 4532/2011, de 17 de juny, 7487/2011, de 26 d’octubre i 3749/2014, de 
19 de juny, aquesta Alcaldia va establir el règim de delegacions generals de les seves 
competències i atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, amb 
caràcter específic, en diferents Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament no integrats 
en aquest òrgan, a efectes de conformar en aquest aspecte el Cartipàs Municipal 
corresponent al nou Ajuntament constituït el dia 16 de juny, com conseqüència del 
procés electoral convocat per Reial Decret 424/2011, de 28 de març. 
 
Atès que en aquests moments resulta necessari tornar a reconsiderar algunes de les 
previsions del règim general de delegacions de competències establertes en el primer 
d’aquests Decrets, amb l’objecte d’adequar-les a les nova realitat legal, ja que el dia 
10  de desembre passat va ser publicada al BOE núm. 295 la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern, que amb 
l’única excepció del seu títol II, relatiu al bon govern, que va entrar immediatament 
en vigor el dia següent, entrarà definitivament en vigor el proper dia 10 de desembre 
de 2014, i que, entre d’altres aspectes, efectua una nova regulació del dret d’accés a 
la informació per part de la ciutadania respecte de l’activitat pública, fins ara 
contemplat amb caràcter general i bàsic a la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de 
Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, reconeixent un dret més ampli que 
hem de diferenciar del dret d’accés a la informació dels interessats als expedients i del 
dret d’accés a la informació dels regidors i regidores. 
 
Atès que, a diferència d’aquests drets d’accés a la informació específics, que es 
materialitzen directament davant els Departaments que en cada cas gestionin 
l’expedient afectat i es resolen mitjançant la corresponent decisió del Regidor o 
Regidora competent per raó de la matèria, el nou dret d’accés a la informació i 
documentació per part de la ciutadania, que afecta tant a l’activitat i documentació 
municipal, com a l’activitat i documentació dels ens instrumentals municipals 
vinculats -Institut municipal de Radiodifusió, empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A (PROCORNELLÀ), societat de capital mixt 
TECSALSA, Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat i Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents- ha de ser tramitat i resolt 
de forma centralitzada, integrada i preferentment telemàtica per l’Ajuntament, 
mitjançant un òrgan ad hoc que resolgui les corresponent sol·licituds. 
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Atès que mitjançant acord plenari adoptat en data 27 de novembre de 2014 s’ha 
atribuït a aquesta Alcaldia, en qualitat de delegable, la competència per a resoldre, 
amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació que els 
ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens instrumentals actuals o 
futurs. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les competències que legalment tinc 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Complementar, amb efectes del dia d’avui, el règim de delegacions de 
competències efectuat a favor de la Regidora de Presidència, Sra. Emilia Briones 
Matamales, mitjançant el Decret 4523/2011, de 14 de juny, en el sentit d’incloure a 
l’apartat 6 del seu punt segon, com a nova competència delegada, la següent: 
 
... 
 

Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d’accés a la informació 
que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens 
instrumentals vinculats presents i futurs 

 
... 

 
Segon.- El règim jurídic i d’exercici d’aquestes competències, així com la seva 
publicitat, serà el mateix que el establert en el Decret número 4523/2011, de 14 de 
juny, respecte de la resta de delegacions.  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest Decret entre tots els Departaments municipals 
i comunicar-lo, pel seu coneixement i efectes, a la Unitat Municipal de Transparència, 
a l’ Institut Municipal de Radiodifusió, a l’empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A (PROCORNELLÀ), a la societat de capital mixt 
TECSALSA, al Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat i a la Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents, així com a la 
Regidora afectada, entenent-se acceptat la delegació de competències de forma 
tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es 
fa ús de la delegació. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació 
Municipal, en compliment del que disposa l'article 23.7 del ROM. 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El decret fa referència, si ho recordeu, a l’acord que va prendre l’Ajuntament 
en relació al tema de la informació per part de la ciutadania, i la delegació 
d’aquestes competències a la Regidora de Presidència. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
- Decret núm. 6330/14 de data 17 de desembre. 
 
... 
 
Vist que l’apartat primer de l’article 8è de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 
2002, estableix que per l’atorgament de subvencions per part de les Administracions 
Públiques, prèviament a la concessió s’haurà de concretar en un Pla estratègic de 
subvencions els objectius i efectes que es pretenguin amb l’aplicació, el termini 
necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de 
finançament, sotmetent-se al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que les subvencions són un sistema de foment de determinats comportaments 
considerats d’interès general i també un procediment de col·laboració entre 
l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’aquestes 
característiques. 
 
Atès que una part important de la activitat del sector públic es canalitzar a través de 
subvencions, amb el objecte de donar resposta, amb mesures de suport, a demandes 
socials i econòmiques de persones i entitats públiques i privades, 
 
Atès que són uns instruments per al foment de iniciatives, projectes, programes i 
activitats que estimulen la dinamització social, cultural, medi ambiental, comercial i 
econòmica de la ciutat, i en moltes ocasions complementen o supleixen determinats 
àmbits de l’actuació municipal. 
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Atès que l’Ajuntament va aprovar un Pla Estratègic de Subvencions pel període 
22011-2014, que ha estat el instrument adequat per poder donar compliment als 
objectius fixats per l’equip de govern municipal mitjançant les corresponents 
convocatòries realitzades durant l’esmentat període, 
 
Atès que el projecte de “Pla estratègic en matèria de subvencions” confeccionat té 
com a finalitat ordenar les subvencions públiques a fi i afecte d’establir criteris 
general en base a les necessitats existents i els recursos disponibles, els quals s’han de 
contemplar amb caràcter previ al seu naixement i al mateix temps millorar amb 
caràcter general els procediments de les diferents subvencions que s’atorguen pe part 
d’aquesta Administració, 
 
Atès que per és intenció d’aquest Ajuntament prorrogar amb les mateixes condicions 
per l’any 2015 l’actual “Pla estratègic en matèria de subvencions”, aprovat per Decret 
d’Alcaldia núm. 8383/10 de data 2 de desembre de 2010, per tal de poder aprovar les 
convocatòries i atorgaments de subvencions de l’exercici 2015, donat que a mitjans 
d’aquest exercici finalitza el mandat d’aquesta Corporació, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
4523/2011, de data 14 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 23 de juny del 2011, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Prorrogar per l’exercici 2015 el “Pla estratègic en matèria de subvencions pel 
període 2011 – 2014”, aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 8383/10 de data 2 de 
desembre de 2010, que s’adjunta a la present resolució i que forma part integrant de 
la mateixa. 
 
Segon.- Comunicar el contingut de la present resolució a l’Àrea d’Acció Social i Salut 
Pública; a l’Àrea de Polítiques de Ciutadania (departaments d’Educació, Cultura, 
Societat del Coneixement, Patrimoni Cultural i Biblioteques, Polítiques de Família); a 
l’Àrea d’Acció Comunitària i Esports (departaments d’Acció Comunitària i Esports); a 
l’Àrea de Joventut i Solidaritat (departaments de Joventut i Solidaritat); a l’Àrea de 
l’Alcaldia; a l’Àrea d’Economia i Societat (departament de Polítiques d’Ocupació); a 
l’Àrea d’Administració Pública i Interior (departament d’Activitats); a l’Àrea de Medi 
Ambient i Sostenibilitat; a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i d’Integració (departaments 
de Polítiques d’Integració i de Polítiques d’Igualtat); a l’Àrea d’Acció Territorial i 
Habitatge; i a l’Àrea de Polítiques d’Espai Públic. 
 
Tercer.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal pel seu 
coneixement.” 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El decret és per prorrogar el Pla estratègic en matèria de subvencions, per 
l’exercici 2015. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
Punt tercer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 20/2014 de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós 
cobrament corresponents a 31 de desembre de 2011, en municipis d’entre 
20.000 i 100.000 habitants. 

Donar compte de l’informe 
núm. 20/2014 de la Sindi- 
Catura de Comptes. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’escrit de 5 de novembre de 2014 del Síndic Major de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya (RGE núm.32811 de 7 de novembre de 2014), adjuntant una còpia de 
l’informe de fiscalització núm. 20/2014, relatiu als saldos de dubtós cobrament 
corresponents a 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 
habitants, l’objecte del qual ha estat “la fiscalització dels criteris emprats pels 
ajuntaments dels cinquanta-tres municipis inclosos en el tram de població indicat, per 
determinar l’import consignat en l’epígraf saldos dubtós cobrament del respectiu 
Estat del romanent de tresoreria corresponent a 31 de desembre de 2011”, segons 
s’expressa textualment a l’apartat 1.1.1 del citat informe, en execució del Programa 
anual d’activitats vigent aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se n’ha de fer publicitat a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina la disposició addicional sisena de 
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, a la que cal afegir 
el que disposa l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
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Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al que s’ha de posar 
en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que disposa l’article 22.2.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es considera 
acomplert aquest tràmit donant compte d’aquest informe al Ple municipal integrant 
de la totalitat dels regidors electes municipals. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 20/2014 de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, relatiu als saldos de dubtós cobrament corresponents a 31 
de desembre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 100.000 habitants, en compliment 
d’allò que disposa la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, i l’article 7.1.e) de 
la Llei 19/2013. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica municipal, facilitant 
l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa la disposició addicional 
sisena de la Llei 26/2009 i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la seu electrònica municipal a on 
es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, 
mitjançant la plataforma EACAT. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Segons l’escrit de la Sindicatura de Comptes amb el qual ens van arribar 
l’Informe de fiscalització relatiu als saldos de dubtós cobrament, 
corresponents a 31 de desembre del 2011 en municipis de 20.000 a 100.000 
habitants, hem de donar compte d’aquest Informe a l’òrgan municipal 
competent, que en aquest cas és aquest Ple. 
 
Aquest Informe de 175 pàgines, el que fa és fiscalitzar els criteris empleats 
pels Ajuntaments dels 53 municipis que estan inclosos en aquest tram de 
població, de 20.000 a 100.000, per determinar aquest import precisament, 
que es consigna a l’epígraf de saldos de dubtós cobrament, com he dit, a 31 
de desembre de 2011. 
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En quant al nostre Ajuntament, dir que complim tots els requisits formals i 
legals que en aquesta qüestió es demanen en relació als percentatges mínims 
que s’han de dotar i en quant a la regulació específica que hem de complir. 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
Punt quart.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 39.6 de les Bases 
d’Execució del Pressupost General per a 2015. 

Aprovar inicialment la 
modificació de l’article 
39.6 de les Bases d’Exe- 
cució del Pressupost 
General per a 2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30 d’octubre de 2014, 
d’aprovació inicial del Pressupost General per a 2015 i de les seves Bases d’Execució. 
 
Atès que en no haver-se presentat reclamacions contra l’aprovació inicial, aquesta es 
va elevar a definitiva, i el Pressupost va entrar en vigor des del dia 1 de gener de 
2015. 
 
Atès que entre les modificacions respecte de l’execució 2014, introduïdes a els bases 
d’execució del Pressupost per a 2015, estava la inclusió del Consorci per a la Promoció 
i Dinamització del Comerç a Cornellà, en el text integrat d’aquestes bases i, en 
particular a l’article 39.6 es va regular el règim de les aportacions municipals al 
Consorci igual que les de la resta d’entitats dependents, mitjançant l’ordenació del 
pagament trimestral per quartes parts. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 18 de desembre de 2014, va 
ratificar l’acord del Consell General del Consorci per a la Promoció i Dinamització del 
Comerç a Cornellà, relatiu a la seva dissolució, fixant la data límit l’1 de gener de 
2016 als efectes que aquest pugui executar les activitats programades per a 2015. 
 
Atès que aquesta excepcionalitat fa necessari que el pagament de l’aportació 
municipal prevista per a 2015 s’ajusti precisament a l’execució de les activitats 
programades per a 2015 i, per això, calgui modificar el referit article 39.6 de les Bases 
d’execució del pressupost per a 2015. 
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Per tot això, el sotasignant President de la Comissió Informativa d’Economia i Interior 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat 6 de l’article 39 de les Bases 
d’execució del Pressupost per a 2015 substituint l’actual redactat: 
 
ARTICLE 39.- Normes comuns i especials per als Actes d’Autorització, Disposició, 
Reconeixement d’Obligacions de subvencions i transferències. 
 
“6.- Les aportacions a l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió, al 
Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà i a les Empreses 
Municipals per a compensar pèrdues o per a equilibrar el seu pressupost, 
s’autoritzaran, es comprometran i es reconeixerà l’obligació a l’inici de l’exercici per 
l’import previst al Pressupost. L’ordenació de pagament es farà trimestralment  per 
quartes parts. 
 
Les aportacions a altres entitats públiques o privades en les que participi o de les que 
formi part l’Ajuntament, així com a les associacions d’entitats locals a les que 
pertanyi l’Ajuntament, no incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei General de 
Subvencions, s’autoritzaran, comprometran i es reconeixerà l’obligació de pagament, 
segons es disposi a la resolució que adopti l’òrgan municipal competent.” 
 
pel següent: 
 
“6.- Les aportacions a l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i a les 
Empreses Municipals per a compensar pèrdues o per a equilibrar el seu pressupost, 
s’autoritzaran, es comprometran i es reconeixerà l’obligació a l’inici de l’exercici per 
l’import previst al Pressupost. L’ordenació de pagament es farà trimestralment per 
quartes parts. 
 
Les aportacions al Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà i 
a altres entitats públiques o privades en les que participi o de les que formi part 
l’Ajuntament, així com a les associacions d’entitats locals a les que pertanyi 
l’Ajuntament, no incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei General de Subvencions, 
s’autoritzaran, comprometran i es reconeixerà l’obligació de pagament, segons es 
disposi a la resolució que adopti l’òrgan municipal competent.” 
 
Segon.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat establerta a l’article 
169 del Reial Decret legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament si durant el termini 
d’exposició al públic no es presenten reclamacions. 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt quatre és modificar l’article 39.6 de les Bases d’Execució del 
Pressupost. 
 
Al seu moment vam dir que tant les aportacions que fa aquest Ajuntament al 
Consorci de Comerç com a altres entitats públiques o privades en les que 
participi, es faria trimestralment. I el que fem ara és fer aquesta modificació 
per dir que aquestes aportacions es podran fer, no de manera trimestral sinó 
que es prendran acords cada dos, quatres o sis mesos, etc..., en funció de les 
necessitats de tresoreria que es tinguin. 
 
Del Consorci de Comerç, poso un exemple, hi ha molta quantitat de factures 
que s’han de pagar ara perquè són factures que venen desprès de la 
Campanya de Nadal. Si es paga cada quadrimestre, no tindríem suficient per 
abordar totes aquestes factures tot i que hi ha diners més que suficient per 
abordar-les. Llavors el que fem és canviar aquest període i en lloc de fer cada 
tres mesos l’aportació, fer-la en funció de l’acord que s’adopti a tal efecte. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
Punt cinquè.- Rectificar els errors materials del text del Reglament 
Regulador del Registre Comptable de Factures i de les Factures 
Electròniques. 

Rectificar error materials 
del text del Reglament 
Regulador del Registre  
Comptable de Factures i 
de Factures Electròniques. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’acord d’aprovació inicial del Reglament Regulador del Registre Comptable de 
Factures i de les factures electròniques, adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 
data 30 d’octubre de 2014. 
 
Atès que segons es manifesta a l’informe d’Intervenció núm.08/006/2015, l’acord 
d’aprovació inicial s’ha elevat a definitiu i el Reglament ha entrat en vigor el dia 19 de 
gener de 2015, havent-se publicat el text íntegre al BOP de 29 de desembre de 2014. 
 
Atès que un cop publicat el text íntegre s’han observat diverses errades materials que 
caldria corregir, segons costa en document annex. 
 
El president de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia i Interior proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Corregir els errors materials detectats en el Text del Reglament Regulador 
del Registre Comptable de Factures i de les factures electròniques, aprovat 
inicialment pel Ple en sessió de 30 d’octubre de 2014 i elevat a definitiu segons edicte 
publicat al BOP de 29 de desembre de 2014, en els termes del document annex. 
 
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública i audiència dels interessats, 
per un termini de trenta dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la 
inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
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la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major difusió de la Província i al 
Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-se 
presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament, sense 
necessitat d’un nou acord. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta correcció d’errades del Text del Reglament 
del Registre Comptable de Factures i de les factures electròniques, es publicarà el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província anunciant la seva aprovació i 
el seu text íntegre, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a partir 
d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d’Anuncis de la Corporació, com al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí d’Informació Municipal, s’inserirà el 
corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en el 
que s’hagi publicat l’edicte anterior. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta correcció d’errades del Text del Reglament del 
Registre Comptable de Factures i de les factures electròniques s’incorporarà el text 
actualitzat d’aquest Reglament en l’Intranet municipal i en la pàgina web de 
l’Ajuntament, pel seu coneixement i consulta pels diferents Departaments municipals 
i per tota la ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Els errors són els següents, queda duplicada una frase que és: “Text refós de 
la Llei de Contactes del Sector Públic”, això s’ha de treure. 
 
I en tres llocs del Reglament s’ha omes un paràgraf relatiu al contingut de la 
Disposició Transitòria. Són dues coses no importants, però una s’ha de canviar 
i l’altra s’ha d’afegir. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio 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. 
 
 
 
 
Punt sisè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2015 per 
crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació de 
crèdits núm. 3/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses presentada conjuntament pels Departament 
d’Esports i Polítiques de Família, amb motiu de la realització de diferents activitats 
esportives dintre del programa Pla Educatiu d’Entorn, per import de 3.500 euros. 
 
Vist que la partida pressupostària de Muntatge d’exposicions a Can Mercader ha 
estat codificada incorrectament d’acord amb les instruccions de l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, d’aprovació de l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, pel 
que cal donar-la de baixa i crear una nova amb la mateixa consignació. 
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Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que estableix l’article 
16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, i vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2015 per crèdit 
extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons 
el següent detall i resum per capítols: 
 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0662.3330B.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 0,00 12.700,00 0,00 12.700,00 
0662.3360A.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 12.700,00 0,00 12.700,00 0,00 
0665.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CRÈIXER/POL. CIUTADANIA 113.150,00 0,00 3.500,00 109.650,00 
1001.3270H.2260901 ACTIVITATS ESPORTIVES/PLA DE L'ENTORN 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 
 
 TOTAL DESPESES  16.200,00 16.200,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ........................  16.200,00 16.200,00 
 
 TOTAL ..........................................................  16.200,00 16.200,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 
 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És un expedient de modificació de crèdits entre partides perquè no es poden 
fer amb càrrec a Romanent, com sabeu, fins que la liquidació del Pressupost 
no estigui feta. També són dos coses que no tenen massa importància però 
s’han de fer. Una és una rectificació en un número de partida que era 3330B, 
ha de posar 3360A. I desprès hi ha un canvi en l’Educar per Créixer, de 
Polítiques de Ciutadania, a les activitats esportives del Pla de l’Entorn, per 
3.500 euros, és a dir, és una modificació de crèdit molt petita que ve 
determinada per això que acabo d’explicar. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
 
Punt setè.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Iñaki Frade Juanola, en 
representació de Silchacri, S.L., relatiu a la valoració de la finca de la seva 
propietat 1 (B), inclosa al Projecte d’expropiació pel procediment de taxació 
conjunta de 2 finques situades en el carrer Silici. 

Desestimar al·legació de 
Silchacri, S.L., Projecte 
expropiació 2 finques 
al carrer Silici. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l'expedient instruït per a l’expropiació pel procediment de taxació conjunta de 2 
finques situades en el carrer Silici de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte 
José Antonio Marin Sánchez, Gerent de Desenvolupament urbà i planejament de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A., 
PROCORNELLÀ. 
 
Vist que el Ple municipal, en sessió del passat 28 d’abril de 2014, va aprovar 
definitivament l’esmentat expedient d’expropiació pel procediment de taxació 
conjunta, i va comunicar als titulars de béns afectats, la valoració definitiva de cada 
finca, personalment en el cas del “Real Canal de la Infanta doña Luisa Carlota de 
Borbón” i per comunicació edictal a la societat SILCHACRI, S.L. en compliment de 
l’article 59.5 de la Llei 30/1992 (en no constar a l’expedient cap domicili per practicar 
la notificació des de que, a l’intentar notificar l’aprovació inicial, va quedar constància 
que havien traslladat el seu domicili); la mateixa resolució els advertia, a tenor de 
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l’article 113 c) i e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (Decret 
legislatiu 1/2010), que la manca de pronunciament en el termini dels vint dies 
següents es considerarà com una acceptació de la valoració fixada i que l’apreuament 
ha estat definitivament determinat, i que l’aprovació definitiva del projecte implicarà 
la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns o drets afectats. 
 
Vist que en data 30 de desembre de 2014 (RGE 348, de 8 de gener de 2015) la 
representació de SILCHACRI, S.L. presenta escrit oposant-se a la valoració municipal 
determinada en 2.873.416,63 EUR (inclòs el premi d’afecció); en el qual al·lega un 
suposat mutu acord amb representants de l’empresa municipal PROCORNELLÀ, 
segons correu electrònic de 22/05/2013, que estimava una valoració de la finca de 
3.090.999€ amb pagament ajornat, alhora que aporta, pel cas que no es tingués en 
compte aquest suposat mutu acord, una nova valoració que fixa en 3.560.565€ més el 
5% en concepte de premi d’afecció; demanant finalment, en el cas que no s’acceptés 
el suposat mutu acord, s’elevi l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya per la 
determinació del preu just. 
 
Vist l’informe de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial i Habitatge que es 
transcriu en la seva part necessària com a fonament d’aquesta resolució: 
 

“En relació a l’esmentat escrit correspon manifestar: 
 
Pel que fa al suposat mutu acord, el correu que transcriu l’interessat –i que 
tampoc aporta físicament- sembla correspondre a una conversa entre el 
Gerent de la societat municipal PROCORNELLÀ i el Lletrat dels anteriors titulars 
de la finca (Srs. Mercader i Marfà) en el procediment judicial que va donar lloc 
a aquest expedient. Circumstàncies que en cap cas son coincidents amb les del 
present supòsit, on (i) l’administració expropiant és l’Ajuntament, (ii) 
l’expropiat, un nou titular registral (Silchacri, SL) i (iii) la valoració que conté ve 
referida a un any abans de la data d’aprovació inicial de l’actual expedient. 
Motius tots ells, suficients per refusar l’al·legació de mutu acord previ. 
 
I pel que fa a la nova valoració aportada, indicar únicament que d’acord amb 
l’article 113.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, la manca de 
pronunciament en el terminis dels vint dies següents es considera com una 
acceptació de la valoració fixada, i que l’administració ha de transferir 
l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya si els interessats, en el termini 
esmentat, manifesten per escrit llur disconformitat amb la valoració aprovada. 
 
Atès que la darrera notificació edictal a l’interessat s’havia produït en data 25 
de novembre de 2014, que el transcurs dels 20 dies hàbils va finalitzar el 20 de 
desembre de 2014, i que el dipòsit a l’oficina de Correus de l’escrit contenint la 
nova valoració, no es va produir fins el 30 de desembre de 2014, hem de 
concloure sense cap mena de dubte: que la valoració presentada és 
extemporània; que l’apreuament havia quedat definitivament determinat; 
que, per tant, no s’ha de trametre l’expedient al Jurat d’Expropiació de 
Catalunya; i que es pot procedir a l’ocupació de les finques i al pagament o 
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dipòsit de l’import de les valoracions establertes pel projecte de taxació 
conjunta definitivament aprovat, de conformitat amb el que determina l’article 
113 lletres c) i e) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.” 

 
 
Vistos els articles 22 i 47 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i els articles 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, relatius a les 
competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat, 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Iñaki Frade Juanola, en 
representació de la societat SILCHACRI, S.L. (RGE 348, de 8/1/2015) relativa a un 
mutu acord preexistent en la valoració de la finca 1 (B), de la seva propietat, del 
projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta de 2 finques situades en 
el carrer Silici de Cornellà de Llobregat, pels motius continguts a la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Inadmetre, per extemporània, la valoració presentada pel Sr. Iñaki Frade 
Juanola, en representació de la societat SILCHACRI, S.L. (RGE 348, de 8/1/2015), en 
haver quedat definitivament determinat l’apreuament d’acord amb la motivació 
continguda a la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Tercer.- Conseqüentment, procedir a l’ocupació de les finques i al pagament o dipòsit 
de l’import de les valoracions establertes pel projecte de taxació conjunta 
definitivament aprovat, de conformitat amb el que determina l’article 113 lletra e) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 

... 
 
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  
 
Es desestima l’al·legació presentada pel Sr. Iñaki Frade Juanola, en 
representació de Silchacri, S.L., relativa a la valoració de la finca de la seva 
propietat, inclosa al Projecte d’expropiació pel procediment de taxació 
conjunta de 2 finques situades al carrer Silici. 
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Aquesta al·legació va relacionada amb l’expropiació d’una finca al carrer Silici, 
que ara és propietat de Silchacri, S.L., però deriva d’un recurs interposat pels 
anteriors propietaris, Sr. Mercader i Marfà. Es va intentar arribar a un mutu 
acord amb els anteriors propietaris, però no va poder ser materialitzat en 
aquell moment perquè van deixar de ser titulars registrals. 
 
A més, l’actual titular, Silchacri, S.L., no s’ha d’amagar entre nosaltres, que ens 
ha causat greus problemes de notificació que finalment s’ha tingut que fer de 
manera edictal. L’al·legació que han presentat pretén recuperar la valoració 
que s’havia acordat amb els anteriors propietaris, que el transcurs del temps 
ha deixat obsoleta, i la nova valoració que presenten entenem que s’ha fet de 
manera extemporània. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
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MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt vuitè.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci 
local Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió 
plenària de 27 de novembre de 2013. 

Aprovar proposta modifi- 
cació estatuts Consorci 
Local Localret. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
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“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en 

la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 
d’acord amb la legislació laboral vigent.  

 
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 

anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa local i pressupostària.  

 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
 
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-
hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 
fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats dependents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 
termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de 
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, 
amb la denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 

persona jurídica d’àmbit nacional o estranger. 
 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 

avals”. 
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General 
del Consorci. 
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32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 
 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
 
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 
dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
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notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb 
el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord 
un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública 
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i 
les esmenes corresponents”. 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa, amb 
excepció de la modificació proposada als articles 25, 26 i 29 bis, pels següents motius: 
 
 Article 25: Aquest precepte no s’ajusta a les noves previsions introduïdes a la Llei 

30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú,  
per l’apartat 5 de la Disposició Addicional Vigèsima de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, ja que aquest 
tipus d’ens, llevat dels Consorcis existents al moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta norma que tinguessin per objecte la prestació de serveis mínims 
municipals, no poden tenir personal propi, sinó que el seu personal ha de procedir 
d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions consorciades.  

 
 Article 26: La finalitat i abast de la proposta de reforma consisteix en determinar 

un nou règim jurídic de la Secretaria i Intervenció del Consorci que no s’ajusta a les 
previsions contingudes a la legislació vigent referent a aquests tipus específic de 
personal local, ja que, en tractar-se d’un ens que, tal i com es desprèn de la 
Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1999 (Ar. 4692), té la 
condició d’entitat local, requereix la seva Secretaria i, per tant, la seva Intervenció, 
hagin de recaure en funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, no podent els 
Estatuts del Consorci contenir determinacions contraries a preceptes imperatius de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que 
estableixen la reserva de determinades funcions públiques a aquest tipus de 
personal funcionari. 

 
 Article 29 bis: La finalitat i abast de la proposta de reforma consisteix en regular 

un règim d’autoritzacions de l’Ajuntament de Barcelona en relació amb la amb la 
creació o participació del Consorci en altres ens instrumentals i amb la concertació 
d’operacions financeres, préstecs, crèdits i avals que no s’ajusta a les previsions 
contingudes a la Disposició Addicional 9ª de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la nova 
redacció donada a aquesta per la 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració local, que impedeix que els consorcis, entre 
d’altres ens instrumentals locals, constitueixin, participin en la constitució ni 
adquireixin nous ens de qualsevol tipologia. 
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Atès que de la interpretació conjunta del que preveuen els articles 114.j) i 115 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya, es desprèn que la modificació dels Estatuts d’un Consorci s’ha 
de subjectar al procediment i règim aplicable contingut en els seus Estatuts, el que 
posat en concordança amb el que disposen els articles 31 dels Estatuts reguladors 
d’aquest Consorci i els articles 313.2 i 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels Ens Locals (ROAS), interpretats d’acord amb les disposicions legals anteriorment 
esmentades, posa de manifest que per a l’aprovació d’aquesta modificació s’ha 
d’observar el procediment següent: 
 
a. Aprovació inicial de la proposta de modificació pel plenari de l’Assemblea General 

del Consorci, d’acord amb el que disposa l’article 13.2.a) dels seus Estatuts 
reguladors, mitjançant acord adoptat amb el quòrum previst al seu article 16. 

 
b. Tràmit d’audiència als ens locals consorciats i d’informació pública de la 

modificació per un període d’un mes, mitjançant la inserció del corresponent 
edicte al Diari Oficial de la Generalitat, quedant aprovada definitivament la 
modificació, sense necessitat de nou acord, de no produir-se cap al·legació o 
reclamació durant aquest període. En cas contrari serà necessari un nou acord del 
plenari de l’Assemblea General del Consorci, adoptat amb idèntic quòrum i 
formalitats. 

 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6770, de 15 de desembre 2014. 
 
Es per això que aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 5/2015, emès per la Secretària 
General d’aquest Ajuntament el dia 14 de gener, i l’informe núm. 01/004/2015, emès 
per la Intervenció General, i en ús de les competències que legalment tinc conferides, 
proposo al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment, amb l’excepció de la 
proposta de modificació dels articles 25, 26 i 29 bis, per les raons anteriorment 
exposades, proposant respecte d’aquests preceptes el següent: 
 
 Article 25: Eliminació dels Estatuts de tota possibilitat que el Consorci tingui 

personal propi. 
 
 Article 26: Redactar aquest precepte partint de la creació de llocs de treball 

específics a cobrir d’acord amb el règim jurídic general legalment previst per 
aquests tipus de funcionaris, sense perjudici del nomenament ocasional de 
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Secretaris i Interventors accidentals que cobreixin les seves eventuals absències, en 
els termes reglamentàriament establerts. 

 
 Article 29 bis: Suprimir la lletra a) d’aquest precepte 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aquest acord és per l’actualització dels Estatuts del Consoci local Localret, 
amb motiu de l’aplicació de la Llei de Règim Local, com s’està fent en aquests 
moments en tots els Consorcis en els que participem. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
Primera.- Moció del Grup Polític Municipal del PSC, demanant a la Diputació 
de Barcelona una aportació suficient per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal. 

Moció PSC, demanant a la 
Diputació aportació per al 
finançament de les escoles 
Bressol. 

MOCIÓ 
 
... 
 
El govern de la Generalitat de Catalunya ha anat retallant progressivament, des de fa 
4 cursos escolars, i de manera retroactiva en el cas del curs escolar 2010/11, la 
subvenció a les places d’escoles bressol municipals, incomplint així el compromís i 
l’acord de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i les entitats municipalistes signat l’any 2004, fent que, en el cas de 
Cornellà de Llobregat, el deute en matèria educativa i social s’elevi ja a més de 13 
milions d’euros. 
 
Aquesta reducció ha suposat passar dels 1.800 euros per plaça, en el cas del curs 
2009/10, fins als 875 euros, xifra que es va anunciar per al curs 2013/14, i que, 
finalment tampoc no s’ha pagat. 
 
La política de no assumir aquesta despesa per part de la Generalitat de Catalunya, 
culmina amb un acord, anunciat als mitjans de comunicació per la pròpia Consellera 
d’Ensenyament, amb les quatre Diputacions provincials, per tal que siguin aquestes 
administracions qui assumeixin, encara que només parcialment, el deute que el 
Govern Català té amb els Ajuntaments, mitjançant les aportacions que les 
Diputacions han de fer al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat considera l’educació en l’etapa de la primera 
infància, dels 0 als 3 anys, un moment clau en el desenvolupament dels infants i una 
eina important per poder caminar en la igualtat d’oportunitats, i de gran valor 
educatiu. 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha fet un gran esforç en els darrers anys construint 4 noves 
escoles que han permès crear 330 places més a la xarxa pública d’escoles bressol de 
la nostra ciutat, en el marc d’aquest conveni amb la Generalitat de Catalunya, 
contribuint així també a la conciliació de la vida laboral i familiar. 
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Els canvis respecte al compromís recollit en el conveni han suposat per al nostre 
municipi una disminució molt important dels ingressos previstos. 
 
Malgrat això, l’Ajuntament ha assumit aquest increment de la despesa municipal, 
mantenint el nivell de qualitat de les nostres escoles bressol, sense repercutir sobre les 
famílies els diners que l’Ajuntament deixa de rebre de la Generalitat. 
 
Aquestes retallades suposen un greu retrocés en la defensa de l’etapa educativa de 0 
a 3 anys, que és competència de la Generalitat de Catalunya, i atenta contra la 
conciliació laboral i familiar que s’ha impulsat i defensat als darrers anys. 
 
Per aquests motius, 
 
El Grup Municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació d’aquesta 
declaració institucional i l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar, un cop més, a la Generalitat de Catalunya que torni a assumir el 
seu compromís i garanteixi la viabilitat de les escoles bressol municipals, amb el 
finançament necessari per fer-les econòmicament sostenibles, respectant així l’actual 
model de col·laboració institucional definit per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació de Catalunya i la Llei 5/2004 del Parlament de Catalunya de Creació de 
Llars d’Infants de Qualitat. 
 
Segon.- Demanar a la Diputació de Barcelona que, en el marc de l’acord subscrit amb 
la Generalitat de Catalunya per tal d’assumir uns pagaments que són obligació 
d’aquesta, destini, si més no, un import suficient, i que la quantitat que es pagui a 
l’Ajuntament de Cornellà sigui de 1800 euros per plaça. 
 
Segon.- Remetre aquests acords al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Excel·lentíssim President de la Diputació de Barcelona, a la Consellera 
d’Ensenyament, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
als Grups polítics presents als òrgans de la Diputació de Barcelona, així com a les 
associacions de pares i mares i als diferents centres educatius de Cornellà, amb la 
finalitat de que tinguin coneixement del seu contingut. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
La Moció que presenta el Grup polític municipal del PSC és demanar a la 
Diputació de Barcelona una aportació suficient per al finançament de les 
escoles bressol de titularitat municipal. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anat retallant progressivament -
com ja hem dit- des de fa quatre cursos escolars, i de manera retroactiva en el 
cas del curs escolar 2010-2011, la subvenció a les places d’escoles bressol 
municipals, incomplint així el compromís i l’acord de col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitats 
municipalistes signat l’any 2004 fent que, en el cas de Cornellà de Llobregat, el 
deute en matèria educativa i social s’elevi ja a més de tretze milions d’euros. 
 
Aquesta reducció ha suposat passar -segons recollia el conveni- dels 1800 
euros per plaça, en el cas del curs 2009-2010, fins als suposats que finalment 
tampoc s’han pagat, 875 euros, xifra que es va anunciar per al curs 2013-2014, 
que finalment tampoc s’ha cobrat. 
 
Pensem que la política de no assumir aquesta despesa per part de la 
Generalitat de Catalunya culmina suposadament amb un acord informat als 
mitjans de comunicació, del qual tampoc tenim una notificació ferma de la 
pròpia Conselleria d’Ensenyament amb les quatre Diputacions provincials, per 
tal de què siguin aquestes administracions qui assumeixin aquesta despesa 
amb els municipis, i només parcialment. Un deute que evidentment pertany al 
Govern Català i que té amb els Ajuntaments, també amb el nostre, que limita 
les aportacions que les Diputacions ara faran al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Cornellà considera l’educació -ho hem defensat i ho 
continuem defensant- en aquesta etapa de la primera infància, dels 0 als 3 
anys, un moment clau en el desenvolupament dels infants i una eina 
important per poder caminar en la igualtat d’oportunitats, i de gran valor 
educatiu. 
 
Aquest Ajuntament ha fet sempre un gran esforç -i en aquests darrers anys 
encara més- construint quatre noves escoles que han permès crear tres-
centes noves places per a la xarxa pública d’escoles bressol de la ciutat. I, a 
més a més, en cap moment hem retallat serveis ni hem deixat de donar 
l’educació de qualitat que aquests alumnes es mereixen. 
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Malgrat això, l’Ajuntament ha continuat assumint la despesa com dèiem. La 
Generalitat ha deixat de pagar a aquest Ajuntament, com en molts d’altres, i 
nosaltres no hem incrementat aquesta manca d’ingrés a les famílies de la 
nostra ciutat. 
 
Aquestes retallades suposen un greu retrocés en la defensa de l’etapa 
educativa i, sense dubte, i les Lleis ens ho diuen, és competència de la 
Generalitat de Catalunya, i també atenta contra la conciliació laboral i familiar 
que s’ha impulsat i defensat en els darrers anys. 
 
La veritat és que tots i totes tenim clar on som, però no volia deixar de 
recordar que l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a 
Catalunya, el desenvolupen dues Lleis aprovades pel Parlament. La Llei 5/2004 
de Llars d’Infants de Qualitat, i la Llei 12/2009 del 10 de juliol, Llei d’Educació 
de Catalunya, en les quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat 
en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals, i la 
col·laboració dels Ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió 
d’aquest servei públic. 
 
Aquesta col·laboració del mon local en la creació de l’actual xarxa pública del 
país va ser aprovada a través de la Llei 5/2004 de Llars d’Infants de Qualitat, 
on s’establia crear noves places atenent a la iniciativa legislativa popular que 
reclamava aquesta oferta pública. 
 
Per tot això i per no estendrem més, perquè tots i totes sabem de què estem 
parlant, nosaltres presentem aquesta Moció i proposem els següents acords: 
 
Primer, demanar, un cop més, a la Generalitat de Catalunya que torni a 
assumir el seu compromís i garanteixi la viabilitat de les escoles bressol 
municipals, amb el seu finançament necessari per fer-les econòmicament 
sostenibles, respectant així l’actual model de col·laboració institucional definit 
–com dèiem- per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya i la 
Llei 5/2004 del Parlament de Catalunya, de Creació de Llars d’Infants de 
Qualitat. 
 
I segon, demanar a la Diputació de Barcelona que, en el marc de l’acord 
subscrit amb la Generalitat de Catalunya per tal d’assumir uns pagaments que 
són obligació d’aquesta, destini, si més no, un import suficient, i que la 
quantitat que es pagui a l’Ajuntament de Cornellà sigui de 1800 euros per 
plaça. 
 
I el tercer acord, posa segon però és el tercer, és remetre aquests acords al 
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, a l’Excel·lentíssim 
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President de la Diputació de Barcelona i a la Consellera d’Ensenyament, així 
com als portaveus dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
Grups polítics presents als òrgans de la Diputació de Barcelona, associacions 
de pares i mares i als diferents centres educatius de la nostra ciutat, amb la 
finalitat de què tinguin coneixement del seu contingut. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
Avui parlem de nou del finançament de les escoles bressol municipals, que és 
una qüestió en la qual tots estem d’acord amb què evidentment cal resoldre. I 
és evident que col·laborant i posant recursos i esforços en comú la veritat és 
que aconseguim més i millors serveis públics destinats a tothom, a tota la 
ciutadania, i evidentment també pel que fa referència específicament a les 
escoles bressol municipals. 
 
A la Moció es demana que es garanteixi la viabilitat de les escoles bressol 
municipals, tant a la Generalitat de Catalunya com a la Diputació de 
Barcelona. Pel que fa concretament a la Diputació de Barcelona, és sabut per 
tothom que aquesta Corporació ha destinat, a través de programes 
complementaris pels Ajuntaments, l’import de més de 23 milions d’euros pel 
curs 2012-2013, i pràcticament 22 milions d’euros pel curs 2013-2014 pel 
manteniment i suport de les escoles bressol municipals. 
 
A nivell de Cornellà, què ha suposat això?. Doncs ha suposat 553.000 euros 
pel curs 2012-2013, i 525.875 euros pel curs 2013-2014. No només això, 
també s’han transferit a través del Catàleg de Serveis 57.494 euros en 
concepte de suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals. 
Per tant, és evident, la vocació de la Diputació de Barcelona per garantir la 
sostenibilitat del servei. 
 
Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, justament aquesta setmana mateix, 
en el marc de l’acord parlamentari per l’aprovació del Pressupost 2015, s’ha 
anunciat el compromís del Departament d’Ensenyament d’elaborar una nova 
proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment de places per 
infants 0-3 anys, en llars d’infants de titularitat municipal. Estem doncs 
pendents d’aquesta reformulació per part de la Generalitat de Catalunya 
d’aquest nou model d’escoles bressol municipals que el faci, per una banda, 
més equilibrat territorialment i, per una altra, més sostenible 
econòmicament. 
 
És per això que nosaltres en aquesta Moció ens abstindrem. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
En relació a la proposta que fa el Grup socialista, nosaltres evidentment el que 
prioritzarem serà l’interès de Cornellà i de la gent de Cornellà. I a partir d’aquí 
la necessitat que té l’Ajuntament de percebre els 1800 euros que hauria de 
percebre per plaça de l’acord subscrit amb la Generalitat.  
 
Insisteixo en una cosa que hem parlat moltes vegades en aquest Ple, i és que 
els 1800 euros no surten del no res, surten d’aquell acord entre els 
Ajuntaments i la Generalitat, i les Associacions de Mares i Pares, del qual el 
cost d’una plaça d’escola bressol es repartia entre tres, una part la pagava 
l’Ajuntament, una altra la pagava la Generalitat i l’altra part la pagava la 
família. 
 
Amb la qual cosa, reforço una idea que és que aquests 1800 euros no paguen 
el cost real de la plaça escolar d’un nen o una nena de 0 als 3 anys a Cornellà, 
sinó que paga en teoria una tercera part orientativament, una tercera part del 
que ens costa una plaça d’escola bressol. Per tant, les famílies continuen 
posant recursos i l’Ajuntament continua posant recursos.  
 
Si aquests 1800 euros no hi són, vol dir que, o bé els posa l’Ajuntament o bé 
els posen les famílies o bé es deixen de cobrar i això va en retallades en el 
servei, en menys hores, en altres hores que no vull ni pensar, per tant, en una 
deficiència en el servei d’escola bressol que més val que ni parlem. És a dir, 
per tenir un servei de qualitat d’escola bressol, més o menys es necessiten 
aquests ingressos. 
 
En definitiva, que és a on vaig, com sabeu, una part de la meva dedicació 
també és a la Diputació de Barcelona i aquest és un debat que hem tingut més 
d’una vegada a la Diputació, del qual crec que, malauradament, la Diputació 
de Barcelona ha acabat sent presoner. Com que al final la Diputació de 
Barcelona ha jugat el paper de Banc de la Generalitat, la pròpia competència 
ha fet que la Diputació de Barcelona ens hàgim quedat presoners d’uns 
suposats acords entre la Generalitat i Diputació de Barcelona per cobrir allò 
que la Generalitat no cobria. 
 
Jo no vull que la Diputació de Barcelona hagi de pagar serveis que 
corresponen a la Generalitat. Li correspon a la Generalitat pagar aquests 
serveis perquè estan a l’acord institucional, i perquè estan a la lògica. Avui són 
les escoles bressol, demà els serveis d’atenció en salut, passat són les 
inversions en esports, després serà una altra cosa. I al final el que no vull és 
que els Ajuntaments, que tenim un instrument per fer més polítiques que és 
la Diputació, que al final són recursos de l’Estat per fer polítiques locals, hagin 
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de servir per pagar allò que la Generalitat no pot pagar o que es gasta en 
altres coses. 
 
Per tant, com a criteri general, nosaltres no volem que la Diputació ho pagui. 
Ara, malauradament, Convergència i Unió ha ficat a la Diputació en aquest 
sarau. I per tant és coherent que els Ajuntament els hi diguem, “Escolti’m! 
Generalitat de Catalunya, si vostè diu que ha signat un acord amb la Diputació 
de Barcelona, pagui’ns la part que ens han de pagar”, són 1800 euros. 
 
Per tant, per coherència i per interès dels ciutadans de Cornellà i no de 
tecnicismes d’un altre estil, estem d’acord amb la Moció i votarem a favor, tot 
i que, hem de ser clars, qui és el primer responsable és el que diu el primer 
acord, que és la Generalitat qui ha de pagar les seves places. I ha de deixar 
d’enganyar a la gent i a l’opinió pública. 
 
No és només aquesta Moció, són moltes les entitats i les associacions que ens 
pregunten: “escolta!, és veritat que la Diputació paga el que no paga la 
Generalitat en les escoles bressol?. 
 
Doncs no, no es veritat. La proba és aquesta Moció i altres preguntes i altres 
Mocions que no correspon debatre-les aquí, on la Diputació evidentment no 
pot pagar 40 milions d’euros de diners municipals a la Generalitat, perquè de 
fet és això el que està passant. 
 
La Diputació treu de polítiques municipals 20 milions d’euros i els dóna a la 
Generalitat, per a què la Generalitat ens ho pagui als Ajuntaments. Són 20 
milions menys que tenim per fer altres coses que la Diputació podria fer, 
inversions en biblioteques, polítiques d’atenció a la infància, ocupació, el que 
sigui, etc..., coses que necessitem els Ajuntaments i que malauradament no 
ho podem fer perquè aquests diners estan presoners de la necessitat que té la 
Diputació de cobrir-li les vergonyes al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Bé, no aquesta Moció en concret sinó Mocions per solucionar aquest 
problema que és el de les escoles bressol, ja hem debatut més d’una en 
aquest Ple. El problema persisteix, la Generalitat no compleix amb el que té 
que complir, amb els seus deures. Crec que en les intervencions anteriors ja 
s’ha explicat suficientment. 
 
Nosaltres també primarem, per suposat, l’interès de les famílies de Cornella. 
Votarem a favor de la Moció. Únicament reiterar que desprès de totes les 
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vegades que en aquest Ple hem debatut i suposo que també en altres Plens 
d’altres municipis, la Generalitat hauria de prendre ja les mesures convenients 
i solucionar un tema que portem arrossegant massa anys. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Tant el Partit Popular com el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa, ens han dit que recolzen aquesta Moció. Lamento que el 
Grup de Convergència i Unió s’hagi d’abstenir, no per motius locals, que és el 
que hauria de ser, pensar en les escoles bressol de Cornellà, en les famílies de 
Cornellà, pensar en els recursos de Cornellà, que ja són més de 12 milions 
d’euros que no s’han ingressat. I que, a més a més, amb aquesta mesura, si es 
porta a terme, deixarà d’ingressar més recursos que necessita per altres 
serveis i necessitats d’aquesta ciutat.  
 
Crec que aquí s’ha parlat moltes vegades, com diem, seguim al mateix punt. 
Els que som representants públics de la ciutadania de Cornellà, ens devem a 
aquesta ciutat, aquest Consistori, a la seva Tresoreria i no a altres interessos 
que no pertocarien. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Vull que s’entengui aquesta Moció com una Moció de la ciutat de Cornellà, no 
és una Moció de cap partit. És una Moció de reflexió. 
 
Primer s’ha explicat que la Diputació ens ha donat diners, sí, però no és la 
seva funció. Això no és un mèrit. Això és una alteració, una perversió de la 
funció de cada Administració. 
 
I per què ho ha fet la Diputació?. Primer, perquè es va trobar amb una bona 
situació financera, i substitueix el que és incapaç de fer tot un Govern de la 
Generalitat, que sembla ser que en el Pressupost té més diners per fer 
Ambaixades que no per tractar la pobresa, 40 milions per una cosa, 4 milions 
per l’altre, i no per poder tractar el tema de les escoles bressol. Aquesta és la 
realitat. 
 
Nosaltres diem, això no és una Institució, no és la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, sinó que això és un partit, un partit que és presoner 
de la seva estratègia. Però al final jo tinc que defensar a les famílies de 
Cornellà. Vull dir que això ho té que pagar la Generalitat, però com vostès 
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estan presoners de la seva estratègia i diuen que el que no poden fer, ho faran 
altres, doncs molt bé.  
 
Aleshores, nosaltres diem, primer, “Generalitat ho has de pagar, és el teu 
compromís, i ho és per una Llei”. També és veritat que aquest Govern de la 
Generalitat, com sempre, vol saltar-se totes les Lleis, dóna igual una més, no 
passa res, però és que aquesta Llei sí que no és menor, ens deixa a tots els 
Ajuntaments, independentment del color polític, en una penombra. 
 
Què diem?. Miri ha sortit per la premsa una noticia, que diu, “S’ha reunit no 
sé qui”, “la Consellera ha dit no sé què”. Molt bé, vale, és “collonut” que un 
país funcioni així, però això ha passat. I què diem?, “si és veritat que la 
Diputació ha d’assumir aquesta despesa -com és mon local, suposo que no cal 
explicar-li moltes coses a l’actual President de la Diputació- saps què implica, 
què significa gestionar, mantenir, suportar aquest servei, per tant, reclamem 
tornar al principi, als 1800 per plaça”. 
 
Això és el que fem pensant només en la gent de la nostra ciutat. Tant de bo! 
aquesta Moció no tingués que arribar al Ple, però crec que quan les coses 
estan com estan, que ara explicaré també als ciutadans com es defensen les 
coses a la seva ciutat, els seus serveis, però sinó és un engany. Parlem 
d’estructures d’Estat, quan no sabem com està l’estat de les estructures que 
tenim actualment, però suportades pel mon local. Així de clar. I dóna igual el 
partit que mani. 
 
I això ho tenim que explicar als ciutadans, d’alguna forma els tenim que fer 
corresponsables d’aquesta situació, perquè en el fons, a Cornellà són 40.000 
famílies i estem parlant només de 500 famílies que tenen aquest servei. I 
tenen que ser conscients aquestes 500 famílies de com funcionen les coses en 
relació a l’educació dels seus fills i filles. Per això ho fem no té cap altra 
voluntat. I que quedi clar, demà no sortirà una nota de premsa sobre aquest 
tema, ni ho publicarem en el Cornellà Informa, a veure si m’explico. 
 
La nostra voluntat és posar les coses, si podem, al seu lloc, on toquen. A 
cadascú la seva responsabilitat. Estem parlant ara dels pressupostos de la 
Generalitat i d’això no parlem. Entenc les posicions de cadascú de nosaltres, 
però sabem que això no va, així no va. Simplement no va ni anirà. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
 
 
 
2.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi havia una pregunta formulada pel Partit Popular, suposo que s’ha respost. I 
hi havien dos precs que fareu suposo ara.  
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Aquest Grup Municipal s’ha fet eco de la foto-denúncia d’una mare del CEIP l’Areny 
d’aquest Municipi publicada en mitjans de comunicació el passat 20/01/2015. 
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A la mencionada fotografia, la Direcció del Centre Escolar informava als pares de què 
la calefacció del centre escolar estava avariada, fent una crida als pares i mares a què 
no portessin als seus fills/es a classe, s’estaven registrant a les aules temperatures de 
10ºC, encara que el centre continuava obert. 
 
L’averia es va registrar la setmana de 12/01/15 i a les 16:00 hores del dia 20/01/15 
no s’havia reparat malgrat l’allau de correus que pares i mares van dirigir a 
l’Ajuntament. 
 
Sembla ser que l’averia es va solucionar, però a aquest Grup Municipal interessa 
saber: 
 
Primer.- Quina és l’empresa adjudicatària del manteniment de les Escoles Públiques 
de Cornellà? i que se’ns faciliti còpia del contracte subscrit amb aquesta empresa. 
 
Segon- Des de quan era coneixedor l’Ajuntament de l’avaria? i sustentar aquesta 
resposta amb l’avís que va donar el Centre a l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Ha contestat aquest Ajuntament a cadascuna de les famílies que van emetre 
la queixa?. Per quin mitja se’ls ha contestat? En quina data se’ls ha donat resposta?. 
I, guardant la protecció de dades a la qual a tots ens obliga la Llei, se’ns faciliti una 
còpia de les respostes que han donat a cadascuna de les famílies. 
 

... 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Sí, teníem la pregunta que ja ha estat contestada i els dos precs que hem 
presentat per Registre. Desprès tenim una pregunta que la fem ara, no 
l’havíem presentat lògicament perquè és un tema que és notícia d’avui. 
Protecció Civil de la Generalitat té muntat el Pla que fan pel vent. Hi ha notícia 
que des de les set de la tarda d’avui previsiblement fins demà al matí, hi 
hauran vents entre 90 i 100 quilòmetres per hora. I una de les comarques més 
afectades sembla ser que serà la nostra, el Baix Llobregat. 
 
I la pregunta és saber si des de l’Ajuntament, no sé si Protecció Civil, s’ha 
posat en contacte, si sabem alguna cosa, si hi ha cap Pla específic per a 
Cornellà. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
La meva resposta serà de bon rotllo, però d’un gran bon rotllo. Hi ha una 
aplicació, que és l’aplicació de seguretat de Cornellà que, si te la baixes -he 
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rebut tres alertes durant el dia d’avui- hi ha l’opció de “vull rebre 
notificacions”, i tothom que té aquesta alerta ha rebut totes les notificacions 
sobre aquest tema. 
 
Ahir per la tarda vam parlar l’Antonio i jo quan ens van donar aquesta 
informació, hem fet el que fem fet últimament per prevenció. 
 
Tenim totes les alertes posades des del punt de vista dels nostres serveis, i a la 
gent se l’envia, per sort tenim aquesta aplicació, que són quasi 6.000 i se’ls 
envia, tothom ho rep. Està a la web i la sort de tenir aquesta aplicació ens 
permet una mica que la gent ho pugui tenir. Ahir per la tarda ja es va parlar 
amb totes les entitats que fan activitats al carrer o espais públics oberts, per 
dir, “escolteu!, demà millor que pugueu evitar aquesta situació”. 
 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup 
Municipal del PP, s’han presentat els presents precs que, una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
... 
 
El passat estiu, aprofitant les vacances escolars, es van iniciar una sèrie d’obres de 
manteniment al Centre d’Ensenyament Infantil i Primària “Anselm Clavé” situat a la 
Rambla del mateix nom. 
 
Començat el curs 2014-2015 els treballs de manteniment, almenys a la façana 
exterior de l’edifici, no havien finalitzat i a data d’avui així queda de manifest. 
 
Al Ple d’octubre de 2014, el Partit Popular ja vam presentar una Moció en la qual es 
feia menció a “que aquesta via de comunicació és un punt important de referència i 
imatge de la nostra ciutat i que, precisament per això, hauria de presentar un aspecte 
més acord amb el que els nostres ciutadans/es es mereixen i amb la dimensió de 
ciutat dinàmica, moderna i cuidada que entenem ha d’oferir Cornellà”. 
 
Ja no només és la preocupació pel paisatge urbà d’aquest emblemàtic carrer de la 
ciutat, preocupació que mantenim. Anant més enllà, denunciem la situació de 
precarietat en la què es troba la façana de l’escola i la situació d’alt risc i inseguretat 
que els nens/es, pares/mares i vianants en general pateixen degut a la 
descoordinació de l’execució de les obres, que han deixat tot el cablejat de façana 
accessible als nens, lligat amb cordes, cables que passen per davant de les finestres i, 
en general, en un estat de precarietat inacceptable. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal del Partit Popular 
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PREGA 
 
Que es prenguin les mesures correctores oportunes, que evitin una desgràcia que 
ningú desitja i que amb la major brevetat es realitzi l’execució de final d’obres de 
rehabilitació de la façana del CEIP Anselm Clavé. 
 

... 
 
 
 
... 
 
Al Ple del mes de febrer de 2011 el Partit Popular va presentar una moció sol·licitant 
la creació d’un Consell del Comerç Local, la qual desprès d’una moció alternativa 
presentada pel Grup Municipal del PSC, va ser aprovada per unanimitat de tots els 
grups presents al plenari: PSC, PP, ICV-EUiA, CiU y ERC. 
 
Dita moció presentava els següents punts d’acord: 
 
Primer.- La creació en el proper mandat del Consell sectorial de Comerç de Cornellà 
com a organisme de participació de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Cornellà, 
subjecte al 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 amb la finalitat d’informació, proposta, 
consulta i assessorament en tot allò que afecti l’activitat comercial de la ciutat. 
 
Segon.- Les atribucions, objectius i composició de l’esmentat Consell sectorial 
quedaran manifestes en un reglament aprovat a aquest efecte durant l’últim 
trimestre de l’any en curs. 
 
D’altra banda, en el passat ple del mes de desembre de 2014 es va acordar la 
dissolució del Consorci del Comerç, i, per aquest motiu i altres, ara més que mai, és 
necessari posar en pràctica el que ja hauria d’estar fet, segons acord pres al ple 
d’aquest Ajuntament de febrer de 2011. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal del Partit Popular 
 

PREGA 
 
Que, en compliment de la moció aprovada en Ple de l’Ajuntament de febrer de 2011, 
es constitueixi i es posi en funcionament el Consell del Comerç a la major brevetat 
possible, segons els acords aprovats en dit Ple.  
 

... 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Els Precs estan presentats per Registre. Un era per a què es finalitzin les obres 
del CEIP Anselm Clavé, sobretot les de la façana que són les que podem veure. 
 
I l’altre Prec, tot i que ja sé que els precs no es té per costum contestar-los, 
encara que en alguna ocasió se’ns han contestat, és referent a una Moció que 
es va aprovar en el Ple de març de 2011, per la creació del Consell del Comerç. 
Hi havia un compromís per crear-lo, també entenc que era el final d’un 
mandat, que s’anava a crear al principi del mandat actual per a finals del 
2011. No s’ha creat i nosaltres, el que pregàvem era que, com que a més 
desapareix el Consorci, es posés en funcionament el Consell. 
 
I sí ens agradaria tenir alguna resposta per saber si hi ha intenció per part del 
Govern municipal de posar-ho en marxa. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, sense que serveixi de precedent, al primer Prec de l’Anselm Clavé, jo 
em sumo al vostre Prec. Senyor Ceballos, a veure si és veritat. 
 
I quant al segon, és cert, arran del vostre Prec vaig llegir l’acord que va 
adoptar aquest Ple, i és cert que nosaltres l’hem incomplert, però no serà 
possible posar-lo en marxa en aquest mandat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i trenta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 


