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ACTA PLE NÚM. 2/15 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE FEBRER 2015 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE FEBRER DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 26 de 
febrer 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 Accidental , i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Accidental Sr. Antonio Martínez Flor  
 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa 
 Sra. Mònica Badia i Cortada 
 Sra. Anna Caminals Lecha 
 Sr. Manuel Jesús Casado Ruiz 
 Sra. Elisa Corral Lozano 
 Sra. Ana Pilar Fernández Masía 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jordi García Guitart 
 Sr. Luis García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
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 Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
 Sr. Maximiliano Palacios Palacios 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Jordi Rosell i Segura 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
En primer lloc pren la paraula l’Alcalde Accidental per excusar l’assistència a la 
sessió del senyor Alcalde, Antonio Balmón Arévalo. 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència Accidental 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. 1/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 de gener d’enguany. 

Aprovar acta núm. 1/15 

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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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 
Punt segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2015 per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació 
de despeses. 

Aprovar modificació crèdit 
Núm 6/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat a càrrec 
de baixes per anul·lació de despeses del Departament d’Acció Social, amb motiu del 
desenvolupament d’un nou projecte social des de la Fundació El Llindar, per import de 
25.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb càrrec 
a baixes per anul·lació de despeses del Departament d’Educació, motivada per 
l’adquisició d’una grua per l’Escola d’Educació Especial Virolai, per facilitar la 
mobilització de l’alumnat amb necessitats educatives especials, per import de 750 
euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Polítiques d’Igualtat, sol·licitant modificació de 
crèdits per crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses, amb motiu de la signatura del Conveni de Col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament, per a la realització de la II Marxa del Baix 
Llobregat contra la violència masclista, per import de 238,13 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses presentada conjuntament pels 
Departament d’Acció Comunitària i Polítiques de Família, per la realització de 
l’activitat de Trobades Intergeneracionals dins del Pla Educatiu d’Entorn, per import 
de 2.500 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits del Departament de Manteniment per crèdit 
extraordinari finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per 
l’adquisició de casetes per als horts urbans, i per fer front a tributs autonòmics, per un 
import total de 7.100 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
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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 6/2015 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de 
despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1510D.6250001 MOBILIARI URBÀ 50.000,00 0,00 7.000,00 43.000,00 
0112.1710A.6220000 CASETES HORTS URBANS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 
0112.9330B.2250000 TRIBUTS ESTATALS 1.000,00 0,00 100,00 900,00 
0112.9330B.2250101 TRIBUTS AUTONOMICS 0,00 100,00 0,00 100,00 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 511.445,00 0,00 25.000,00 486.445,00 
0332.2311C.4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR 25.300,00 25.000,00 0,00 50.300,00 
0663.3230D.6230000 ADQ. MAQUINARIA/E.E.E. VIROLAI 0,00 750,00 0,00 750,00 
0663.3270D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO 90.000,00 0,00 750,00 89.250,00 
0665.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA 98.150,00 0,00 2.500,00 95.650,00 
0666.2312A.2270600 TREBALLS TECNICS/POLITIQUES D'IGUALTAT 34.552,00 0,00 238,13 34.313,87 
0666.2312A.4650000 CONSELL COMARCAL BAIX LLOB./POL. IGUALTAT 0,00 238,13 0,00 238,13 
0883.9240A.2260600 ACTIVITATS/PLA DE L'ENTORN 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
 
 TOTAL DESPESES  35.588,13 35.588,13 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Despeses corrents en béns i serveis.................  2.600,00 3.588,13 
Cap. IV.- Transferències corrents ..................................  25.238,13 25.000,00 
Cap. VI.- Inversions reals ..............................................  7.750,00 7.000,00 
 
 TOTAL  35.588,13 35.588,13 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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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 
 
El punt dos és un expedient de modificació de crèdit. Com sabeu, fins que no 
estigui la liquidació del pressupost, només es poden fer modificacions de 
crèdit entre partides.  
 
La modificació que es fa aquest mes és de 35.588,13 euros i les dues partides 
principals són, 25.000 euros d’altes de subvenció a la Fundació El Llindar, que 
ha perdut moltes subvencions d’altres Administracions, i per continuar les 
seves activitats ens han demanat posar una quantitat de diners de 25.000 
euros, que surt d’altres partides. 
 
Hi ha una altra de 7.000 euros que són per casetes d’horts urbans. Això seria 
una partida nova, i una baixa de la mateixa quantitat, de 7.000 euros, de 
mobiliari urbà. De fet, podia estar en mobiliari urbà, però s’ha de crear una 
partida concreta perquè s’ha de deixar clar que és per això, per casetes 
d’horts urbans. I per això hi ha aquesta disminució de 7.000 euros de la 
general de mobiliari urbà i la creació de la partida de casetes d’horts urbans. 
 
Això serien les partides més importants -com he dit- d’aquesta modificació de 
crèdit. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Només manifestar el nostre vot favorable i traslladar la preocupació de que la 
subvenció que es dóna a la Fundació El Llindar, no és per a què la Fundació 
pugui fer més coses sinó per cobrir les coses que la Generalitat deixa de 
finançar. Per tant, una altra vegada ens trobem amb què l’Ajuntament ha 
d’anar a cobrir allò que la Generalitat no cobreix, en aquest cas, en una 
Fundació que fa una tasca imprescindible amb els joves que no arriben a 
poder tenir titulació i que també es mereixen una segona oportunitat. 
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Només dir això i manifestar el nostre vot favorable. 
 
 

Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Només preguntar una cosa referent als horts urbans. Hem vist que la 
concessió és per dos anys a les persones que els van a utilitzar, però volíem 
saber si els horts urbans ja és una cosa definitiva o si s’ha plantejat per un 
període de temps. Si hi ha algun altre projecte pensat per aquest espai o si no 
hi ha res plantejat per aquest espai de Sant Ildefons. 
 
 

Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
A l’espai de Sant Ildefons es poden fer vivendes tal i com està el planejament. 
El que passa és que, sense canviar el fet que es poden fer vivendes, hem 
decidit fer provisionalment el tema dels horts. Aquesta provisionalitat no et 
puc dir el temps que pugui durar. Com a mínim és per dos anys, suposo que 
durarà més, però tampoc ho podem assegurar. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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.  
 
 
 
 
Punt tercer.- Aprovar l’inici de l’expedient del contracte “Prestació dels 
serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram 
municipal i venda de patrimoni -lot de vehicles i maquinària en desús-”. 

Aprovar inici expedient 
contractació prestació 
serveis neteja viària,  
recollida residus i mante- 
niment clavegueram. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de 
Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert- Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta Econòmica més avantatjosa. 
 
Vist l’informe emès al respecte pel Cap del Departament de Contractació General, la 
Secretària General i la Directora de Manteniment i Serveis. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i Interior, proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de 
Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert- Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta Econòmica més avantatjosa. 
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Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació i el Plec de Condicions Tècniques que figuren com a annexos I i II.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als exercicis i pels 
imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Import (IVA Inclòs) 
 
2015 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 248.256,81.- Euros 
2016 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.489.540,81.- Euros 
2017 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.489.540,81.- Euros 
2018 0112 162B0 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.489.540,81.- Euros 
2019 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.241.284,00.- Euros 
 
2015 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 102.175,58.- Euros 
2016 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 613.053,48.- Euros 
2017 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 613.053,48.- Euros 
2018 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 613.053,48.- Euros 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 510.877,90.- Euros 
 
2015 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 739.002,49.- Euros 
2016 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.434.014,97.- Euros 
2017 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.434.014,97.- Euros 
2018 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.434.014,97.- Euros 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 3.695.012,48.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 113.209,60.- Euros 
2016 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 679.257,60.- Euros 
2017 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 679.257,60.- Euros 
2018 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 679.257,60.- Euros 
2019 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 566.048,00.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 43.049,83.- Euros 
2016 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 258.298,93.- Euros 
2017 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 258.298,93.- Euros 
2018 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 258.298,93.- Euros 
2019 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 215.249,10.- Euros 
 
 TOTAL:  29.896.663,16.- Euros 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos.  
 
 
Quart.- Convocar procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentada contractació, 
de conformitat amb l’article 157 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Cornellà, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 
la Unió Europea i en el Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment si que procedeix revisió de preus 
conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal així com al Departament 
d’Espai Públic. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
En aquest cas, encara que estigui dintre de la Comissió Informativa 
d’Economia i Interior, donaré la paraula al Sr. Manuel Ceballos per a què 
exposi el punt. 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Presentem avui per a la seva aprovació inicial el contracte de “Prestació de 
serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del Clavegueram 
municipal i venda de patrimoni –lot de vehicles i maquinària en desús”. 
 
Aquest contracte dóna relleu al present contracte de gestió del servei públic 
que finalitzarà el pròxim 30 de setembre desprès de deu anys de vigència. I en 
aquesta proposta contemplem alguns aspectes de millora que durant aquest 
temps hem anat observant. 
 
L’import anual de la licitació és d’uns 7.542.000 euros i entra dintre de les 
línies generals del Pressupost aprovat per aquesta Corporació a l’octubre de 
l’any passat. És a dir, en la línia de contenció de la despesa corrent. 
 
La pròpia tipologia del contracte de prestació de serveis d’acord amb la última 
Llei de contractes de les Administracions Públiques i de Directives Europees, 
estableixen una duració màxima de quatre anys amb possibilitat de pròrroga 
d’altres dos. Aquest context ens permet plantejar-nos amb els mateixos 
recursos que estem destinant en l’actualitat, millores en la neteja viària i 
establir mecanismes de gestió que ens permetin millorar l’eficiència del 
servei.  
 
Respecte del desglossament de l’import anual de licitació, es reparteix en tres 
principals capítols d’aquest contracte, concretament a neteja viària van 
destinats 4.434.000 euros, a la recollida de residus 2.495.000 i al clavegueram 
613.000 euros. De les innovacions i propostes que s’estableixen en aquest 
contracte el més rellevant, és un plec bastant ampli i extens, són les que 
podem destacar a continuació. 
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Respecte a la neteja viària, hi ha una descripció de la neteja integral de carrers 
i places, tant de neteja de forma manual, mecànica, com amb aigua a pressió, 
a partir de l’establiment d’unes freqüències mínimes segons la tipologia i l’ús 
de cada carrer. S’incrementen, per exemple, la freqüència de neteja amb 
aigua a pressió en determinades èpoques de l’any i en moments de l’activitat 
diària de la ciutat. S’estableix la neteja extraordinària amb cobertura d’actes 
festius de la ciutat, s’incorporen serveis nous exclusius per a pipi-cans, 
campanyes específiques de recollides de fulles, neteja de solars municipals, 
neteja de zones d’oci, increment de neteja en caps de setmana. 
 
Respecte del capítol de recollida de residus que compren tant la fracció de 
resto com selectiva i orgànica, recollida de voluminosos i neteja d’exterior de 
contenidors i el seu entorn, el que plantegem és una millora de la freqüència 
de neteja tant en contenidors com en les seves bases. Una descripció i un 
increment de la freqüència en la neteja de bases crítiques, establint com a 
bases crítiques les de major ús i densitat d’utilització. I passem a la recollida 
de voluminosos a establir un dia de la setmana en lloc de com està ara, que és 
tots els dies de la setmana. 
 
Respecte al manteniment del clavegueram, s’inclou la gestió de la Plana del 
Galet i el dipòsit de laminació del Camp de l’Empedrat. I compren la neteja i 
inspecció dels col·lectors de la ciutat, la confecció de la documentació 
cartogràfica de la xarxa de clavegueram, així com la millora de les inspeccions 
de l’àrea de clavegueram a través de filmacions i inspeccions en directe. 
 
És una proposta de contracte que dóna especial rellevància a factors 
mediambientals i de sostenibilitat que es reflecteixen als criteris de valoració 
establint una valoració important en temes com són les emissions 
contaminants o la promoció de la recollida de matèries selectives.  
 
Evidentment, contemplem també la subrogació de tots els treballadors que en 
l’actualitat presten servei amb les condicions socio-laborals actuals. 
 
En definitiva, com deia al principi, plantegem un contracte de prestació de 
serveis acord amb les circumstàncies econòmiques actuals, rendibilitzant al 
màxim els equips i maquinàries de l’actual contracte de forma que ens 
permeti millorar la qualitat del servei en la neteja viària, sense incórrer en una 
increment de la despesa corrent. 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Primer de tot donar les gràcies als dos Tinents d’Alcalde, al d’Economia i al 
d’Espai Públic, per haver-nos facilitat la informació, per aquesta certa 
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paciència per explicar-nos aquest contracte tan important per la ciutat. Però 
manifestar que saber amb una setmana i poc que es renovava el contracte de 
neteja viària i de recollida de residus i clavegueram de la ciutat, creiem que es 
podien haver enviat als Grups Municipals les línies prèvies del que seria la 
prestació d’aquest servei amb anterioritat, amb la idea de poder-hi participar i 
poder afegir altres coses o les nostres grans preocupacions, però en tot cas les 
farem arribar avui. 
 
També esmentar que hi ha hagut aquesta predisposició per part del Govern 
de mantenir aquestes trobades però, òbviament, no hem tingut temps 
material per fer-les mirant bé la documentació. 
 
En qualsevol cas parlar de grans temes. La neteja de la ciutat és un tema que 
preocupa als ciutadans, és un tema que està a les ments, que és una de les 
problemàtiques de la ciutat. Per tant, tot el que aparegui aquí, tot el que es 
digui va amb la voluntat sempre de què l’estat de la neteja de la ciutat millori. 
 
I òbviament també és un debat estretament lligat amb el tema del civisme. Si 
es millora la part del civisme, si som menys incívics segurament la percepció 
d’una ciutat més neta es veurà millorada si això ho entenem. No ho tractaré 
gaire però que quedi clar que està aquí. 
 
El problema de què la ciutat en general no està neta està en boca dels 
ciutadans, no és un gran problema però sí que –diguem- no és una qüestió 
menor.  
 
Agraïm i/o entenem aquest afany del Govern d’intentar solucionar el 
problema de la netedat dels pipi-cans. Sembla que respecte a l’anterior Plec si 
que intentem posar més remei al problema de l’estat dels pipi-cans. 
Nosaltres, en aquest sentit si que ho trobem bé. 
 
Sí tenim alguns dubtes sobretot a la part de la neteja dels voltants dels 
contenidors perquè, tot i les freqüències que vostès proposen, el que acaba 
passant és que pràcticament a tots els barris, pràcticament a tots els 
contenidors ens acabem trobant zones que rellisquen, zones on s’acumulen 
residus per molt que es netegi. Per tant no sé si s’hauria de buscar alguna 
forma, es podria incloure alguna clàusula al plec per si alguna empresa amb 
alguna forma nova és capaç de solucionar aquest problema, i sembla que 
quan un va a altres ciutats pot veure que això no hi acaba passant, sobretot, 
tota la part de racons. 
 
També hi ha propostes dels ciutadans, i no sé si es podria arribar a plantejar -
no som tècnics i per tant no ho podem entendre- però no sé si valorar la 
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possibilitat de què vinguin camions i s’enduguin els contenidors per fer 
neteges a fons. No estem parlant de què se’ls enduguin cada setmana, però sí 
una o dos vegades a l’any, especialment si una d’aquestes és a l’estiu pot ser 
interessant. Fins i tot s’ha vist que un vegada es fan les neteges amb aquests 
camions, a vegades els contenidors no queden del tot nets i acaben 
ocasionant aquests problemes. 
 
Un altre dels problemes que apareix i crec que això si que es podria modificar, 
és pel que fa a la recollida selectiva, l’horari de la recollida. Crec que més d’un 
de Cornellà i més de dos té el problema de despertar-se pel matí degut a què 
a les vuit del matí el camió del vidre fa el buidatge i et desperta. No entrarem 
en el debat de si a les vuit del matí s’ha d’estar despert o no però, en tot cas, 
pot haver-hi ciutadans que a les vuit del matí diguem que no és el més adient 
despertar-te si tens just davant el contenidor del vidre. Podríem demanar pel 
cas del vidre intentar allargar-ho més, no pel cas del paper ni de la matèria 
orgànica però sí pel vidre. 
 
També en el cas de la recollida selectiva intentar evitar les hores punta, 
sobretot a primera hora del matí. No sé si podríem retardar-ho amb la idea de 
què molts conductors que han de marxar de la ciutat el que es troben és que 
tenim molts carrers que són d’un únic carril i quan apareix aquest problema és 
a primera hora del matí quan tothom té certa presa. Potser es podria intentar 
espaiar una miqueta més. 
 
Tornant al tema de la neteja dels contenidors, també hi ha molts veïns i veïnes 
que ens fan arribar els problemes degut a què quan es fa aquesta neteja de 
contenidors i de les voreres, el que acaba passant és que moltes vegades tota 
la brutícia acaba contra els aparadors, contra les façanes de les cases. Per 
tant, no sé si buscar la forma d’incloure que la neteja no sigui de calçada cap 
als aparadors sinó dels aparadors cap a la calçada, amb la idea de què hi ha 
molts veïns que tenen aquesta problemàtica i potser es podria buscar la 
forma d’incloure-ho. 
 
Una altra cosa que desconeixem. Ens hem llegit bé els plecs però no l’hem 
trobat i aviam si se’ns pot dir. A l’Acord Social vigent, al punt quatre, diu que 
intentarem incloure en els plecs de condicions de contractació d’obres i 
serveis, que per les seves característiques ho permetin, persones en situació 
de vulnerabilitat social. Nosaltres, en el cas d’aquest plec no ho hem trobat, 
no sabem si hi és o no hi és, si hi ha aquest punt específic de donar aquesta 
puntuació a part. Si ens ho poden dir, ho agrairíem perquè, no només està a 
l’Acord Social sinó també -si no em falla la memòria- està en una de les 120 
actuacions que van sortir de la jornada contra la pobresa. 
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Altres preguntes que ja ens contestaran, és pel que respecta al plànol 2.5 dels 
annexes que fan referència al tema de la neteja. Hi ha una part de Rubió i Ors, 
la part que va des de la Carretera de Sant Boi fins dos carrers, que no apareix 
com a zona de neteja, quan pràcticament tot el barri és zona de neteja. No 
entenem el motiu, si se’ns pot explicar. Suposo que deu ser més aviat un 
error. 
 
També al plànol 2.13, que és el que fa referència al Pla Especial de caiguda de 
la fullaraca, hi ha molts carrers que apareixen sota aquest Pla per la caiguda 
de la fullaraca, i el que em sorprèn és que no apareix la Rambla quan a la 
Rambla tenim plataners, que són arbres que especialment quan cau la fulla 
cau molta. Per tant, no entenem perquè tampoc no hi és la Rambla. 
 
I pel que fa al clavegueram, tenir en consideració apreciacions que ens fan els 
veïns de la neteja del clavegueram, sobretot a la part baixa de la ciutat. Ja 
sabem que vivim en una ciutat que malauradament el poc pendent ens acaba 
ocasionant més d’un problema odorífer. Per tant, intentar solventar aquest 
problema amb aquestes neteges, especialment a l’estiu la neteja d’aquests 
embornals que moltes vegades si que es passen diversos mesos tapades i 
aviam si podem buscar alguna fórmula de posar-ho. 
 
I finalment, i sense que sigui la última la menys important, fer referència al 
que ja s’havia dit a la Comissió Informativa de la referència de l’informe de 
l’Interventor on l’apreciació diu que, “la fórmula de valoració econòmica 
incorpora una correcció al factor de proporcionalitat entre les diferents 
ofertes que es presentin, (l’arrel vuitena de la proporció entre cada oferta i la 
millor oferta), que mitiga aquesta proporcionalitat de forma geomètrica en 
benefici de les ofertes més properes al tipus de licitació”. 
 
Entenem el que ens van fer arribar quan vostès deien que el que buscaven és 
el que diríem aquestes baixes temeràries, però sí fer esment d’una de les 
notícies que ha aparegut recentment, fa un mes, que diu: “la Comissió 
Nacional del Mercat de la Competència va sancionar amb prop de cent milions 
d’euros a trenta-nou empreses i tres associacions de gestió de residus i de 
sanejament urbà”. 
 
Es tracta d’una pràctica on aquestes empreses, entre les quals la segona amb 
una major multa és l’empresa que tenim aquí a Cornellà, Fomento de 
Construcciones y Contratas amb una multa -si no recordo malament- d’uns 
vint milions d’euros. El que acaba dient aquest informe de la Comissió 
Nacional de la Competència és que les empreses van realitzar pràctiques de 
repartir-se el mercat, i acaba dient que les empreses quan anaven a aquests 
concursos, anaven amb acords per repartir-se el mercat geogràficament, 
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acords per repartir-se futurs nous clients, amb acords per fer UTES. I, per tant, 
hi ha prou evidència que el que diu és que pot haver-hi això. 
 
Per tant volem fer notar que aquest problema ha aparegut i que s’ha posat 
aquesta multa per part de la Comissió Nacional de la Competència, i el que 
aquesta forma de valoració de l’oferta econòmica estaria fent seria potser 
incrementar aquest problema. 
 
I quina seria la solució?. Òbviament ja la sabem però, en tot cas, tenir en 
compte que, tot i que aquest problema es veu mitigat pel fet que es tracta 
d’un contracte de quatre anys, no és un contracte de deu anys -com teníem 
abans o un contracte de vint-i-cinc anys-, però en aquest cas sí que pot 
implicar un cert sobrecost pel ciutadà. El que nosaltres tenim clar és que és un 
tema prioritari, per tant que sí hem de dedicar una part del pressupost que si 
que el podem dedicar. 
 
En tot cas, que s’entenguin aquestes apreciacions més aviat informatives que 
no pas en altra direcció. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Nosaltres començarem fent dues afirmacions. Una és que la Llei de Contractes 
a nosaltres no ens agrada i no ens val i que -ja ho sabeu els que sou habituals 
d’aquest Ple- lamentablement l’hem d’aplicar. 
 
En definitiva, hem de ser conscients de què és una Llei que per a nosaltres no 
garanteix bàsicament l’interès general, i que aquests contractes que 
segurament plantegen millors ofertes tècniques, acaben sent guanyats per 
gent que fa les millors ofertes econòmiques. I això és una preocupació que 
hem tingut sempre, no és una novetat. 
 
L’altra qüestió és que nosaltres -ja és sabut i, a més, conegut- apostem per la 
gestió directa dels serveis, allò que puguem gestionar directament des de 
l’Ajuntament creiem que és millor que el fet que l’hàgim d’externalitzar. Tot i 
això, nosaltres també som conscients de què aquest és un contracte molt 
important, que és un contracte molt gros. 
 
També som conscients de la data a la que estem, això per a nosaltres també 
és un handicap, estem acabant el mandat. És un contracte que no el 
gestionarem les persones que estem aquí assegudes sinó un proper Ple 
Municipal i, per tant, seran elles i ells els qui hauran de gestionar-ho, però, en 
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tot cas, pel volum del què això significa, nosaltres no estem proposant que 
avui per demà l’Ajuntament passi a gestionar directament aquest servei. 
 
En aquest sentit, entenem que és una bona notícia que el contracte sigui per 
quatre anys, amb la qual cosa ens dóna un recorregut i l’oportunitat de durant 
aquests quatre anys veure, avaluar, estudiar alternatives de gestió, millores. 
Creiem -i en això li dono la raó al Portaveu de Convergència- que és veritat, la 
neteja no és el gran problema de la ciutat, ni la situació viària, ni la recollida 
selectiva, però sí que és veritat que els ciutadans i les ciutadanes quan els hi 
demanes opinió, et diuen i comenten i en les enquestes apareix. És normal 
que la gent es preocupi per com estan els seus carrers, i com està la recollida 
de la seva brossa i entenem que és una problemàtica que s’expressa per part 
de la ciutadania, per això mereix que fem un esforç per intentar millorar, a 
part d’intentar innovar. 
 
En resum, creiem que podem pensar en alternatives, que segurament són 
metropolitanes i no locals, de gestió de la brossa. Segurament això no és per 
demà, estem parlant d’una cosa que s’ha de fer a llarg termini, no demà. En 
definitiva creiem que es pot intentar tenir un servei encara més eficient i 
millorar en eficiència en el servei sense haver de donar-li un marge de negoci 
a aquelles empreses que des del sector privat, els grans poderosos d’aquest 
país, acaben fent negoci amb els serveis públics. 
 
Per tant, intentant evitar que aquells que desprès no paguen els seus 
impostos o tenen coses en paradisos fiscals es facin més rics, també hem 
d’intentar garantir que el servei municipal sigui eficient. Som conscients que 
és complicat combinar les dues coses perquè habitualment sembla que les 
grans empreses són les que acaben fent les coses de manera més eficient, 
però creiem que pot donar-se el canvi. 
 
Avui donem suport a aquesta aprovació inicial de l’expedient amb aquesta 
idea bàsica d’anar treballant en els propers quatre anys, en el proper mandat, 
cap a una fórmula de gestió diferent que no sigui exclusivament anar a parar a 
mans de grans empreses que amassen grans fortunes. I que tant de bo! en els 
propers quatre anys trobem una altra alternativa, almenys el nostre Grup té 
voluntat de treballar-ho o almenys les persones que ens substitueixin a 
nosaltres en aquest plenari. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt breu perquè les intervencions anteriors, sobretot la del Portaveu de 
Convergència, ha sigut bastant exhaustiva. Nosaltres aniríem en la mateixa 
línia. 
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En principi també agrair la predisposició dels dos Tinents d’Alcalde per l’esforç 
que van fer per explicar-nos el plec de condicions. I també, igual que deia el 
Portaveu de Convergència, ens hagués agradar tenir-ho amb més temps per a 
poder fer aquestes possibles aportacions. 
 
Estaríem també d’acord amb el què ja s’ha plantejat en quant a la recollida 
selectiva, el tema dels horaris. I els pipi-cans també hem vist que s’han 
millorat. 
 
Sí volia incidir en el tema de la neteja dels contenidors. Ja s’ha comentat però 
és un tema que preocupa bastant a les persones, als ciutadans i ciutadanes 
que els tenen a prop dels seus domicilis. A l’últim Consell de Ciutat ja es va 
comentar, en concret la zona del mercat de Sant Ildefons, el carrer Doctor 
Arús, en aquestes zones sí ens agradaria que es mirés la possibilitat de fer un 
rentat de contenidors, una neteja més freqüent, sobretot els mesos d’estiu 
que és quan degut a la calor i a la brutícia que deixen els mercats, no només el 
de Sant Ildefons sinó en general -comento el de Sant Ildefons perquè és el que 
es va comentar a l’últim Consell de Ciutat- que es tingués en compte al Plec. 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
En primer lloc agrair el to propositiu de tots els Grups respecte del tema que 
plantegem. Quant al que plantejava el senyor Rosell, permeti’m que la major 
se la negui, això de què la ciutat no està neta, no ho comparteixo. 
Comparteixo que pugui estar més neta, és evident, però no és ni la sensació ni 
les dades que tenim, no només des de la percepció del Grup de Govern que, 
clar, és subjectiva, sinó també de les enquestes i sondejos que hem fet.  
 
Dit això, que crec que és millorable, i en aquesta direcció van les millores de 
propostes del plec que presentem, comparteixo que hi ha un component de 
civisme que segurament tots tenim que treballar. 
 
Respecte al que vostè planteja de diverses modalitats de millora, crec que 
aquest plec és suficientment obert. Si ho veuen amb deteniment, hi ha una 
part que parla de la flexibilitat en la programació dels serveis que permeti 
recollir tots aquells aspectes que vostès estan comentant, tant d’horari de 
recollida selectiva, en aquest cas de vidre, que és evident que a partir de les 
vuit del matí, de dilluns a divendres, com el tema de la famosa acumulació de 
camions en determinades hores puntes. Crec que és un plec obert que en la 
programació dels serveis permet contemplar els suggeriments que vostès 
plantegen. 
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Respecte a les errades dels plànols, òbviament, si vostè ha detectat això es 
que és una errada del plànol. No tenim ni la més mínima intenció de deixar 
cap via principal de la ciutat sense el baldeig corresponent o la recollida de 
fulla o el que correspongui en aquell moment.  
 
El tema reincident que vostès plantegen de la neteja de contenidors. He de 
dir-les que, si es fixen, la part més substancial que és la neteja dels 
contenidors i l’entorn de matèria orgànica a l’època de l’estiu, hem duplicat la 
freqüència de neteja. A més a més, si vostès ho veuen, entenc que el plec és 
llarg, dens i complicat per al temps que han tingut, també hi ha mecanismes 
de correcció i primem a l’adjudicació, no només el tema de la millora dels 
serveis de recollida i de neteja, sinó fins i tot -si em permeten- el tema de 
l’ocultació dels contenidors, per allò de minimitzar l’impacte visual. 
 
És a dir, agrair les propostes, no compartim la major en aquest sentit. El 
model de gestió és el que ens permeten les circumstàncies. Ho deia al principi, 
és un plec que respon a les necessitats –pensem- i a les possibilitats que tenim 
a l’actual conjuntura econòmica. 
 
I respecte del que vostè comentava de l’informe de l’Interventor, dir-li que la 
fórmula és la mateixa per a tothom que concorri. No és una fórmula distinta 
per a cadascú dels licitadors, és la mateixa. Independentment d’entrar en 
valoracions del que vostè comenta sobre l’informe de Competència, nosaltres 
pensem que és una fórmula que respecta el grau de proporcionalitat. 
Evidentment discrepem amb l’Interventor en la quantia o en la intensitat 
d’aquest grau, però és una fórmula perfectament vàlida i que està recollida en 
aquest i en altres molts plecs que s’han aprovat, no només per aquesta ciutat 
sinó en altres similars o de més densitat. 
 
Per tant, tancant la meva intervenció, agrair l’actitud, el caràcter propositiu 
dels seus comentaris i dir-les que és un tema que està obert i que, 
evidentment, segur que compartim entre tots la necessitat de millorar el 
servei de neteja. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
En tot cas fer esment d’una cosa que m’havia deixat. És proposta d’aquest 
Grup també intentar caminar cap a la implementació i en algunes zones 
provar el soterrament de contenidors. Ja sabem que és una pràctica 
extremadament cara, però si que es pot estudiar la possibilitat d’instal·lar-los 
en alguns llocs, i aprofitar que es tracta d’un contracte de menys termini per 
buscar una empresa que sí tingui aquest camió. Sabem que això implica un 
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camió específic pel buidatge, però pot implicar que el “sobrecost” que pugui 
haver-hi per aquest tema no sigui tan elevat. 
 
Pel que respecta a la fórmula de valoració econòmica, entenem molt bé que 
sigui una fórmula perfectament vàlida. Això no ho discutim, el que estem 
discutint és que la diferència entre les valoracions econòmiques, i desprès de 
l’estudi que ha sortit, ja no es tracta d’un tema de rumorològia sinó que es 
tracta d’un tema pràcticament confirmat, té la seva importància. 
 
I diria que m’ho ha contestat tot excepte la part que fa referència a la part de 
les clàusules socials, no sé si això s’ho ha deixat o no. 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, President-Delegat de la Comissió 
Informativa de Polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient 
 
Respecte al tema de la clàusula social que me l’he deixat, perdó, el que he 
comentat és que aquest plec en virtut, no només de les condicions del plec 
sinó del propi Conveni dels Treballadors, suposa la subrogació de tots els que 
hi ha. Per tant, sense entrar en les possibilitats que aquesta Administració té, 
facilitar que un tercer contracti o no contracti a determinat tipus de persones, 
en aquest cas és evident que el que intentem garantir és el que ja està 
establert al conveni, que és la subrogació del personal. 
 
Respecte al tema del soterrament, ja hem comentat en alguna ocasió que no 
som partidaris. No som partidaris per una qüestió metodològica i de 
concepte. No vol dir que no estiguem disposats a parlar-ho però, en tot cas 
també recordar-li -com vostè molt bé deia- que suposa un esforç inversor 
important, que a l’actual moment si disposessim d’un altre tipus de recursos o 
d’una altra situació econòmica, segurament podríem abordar, però no és el 
cas. 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
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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 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. 
 
 
 
Punt quart.- Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del 
servei públic local de cementiri, establint com a forma de prestació del 
servei la gestió directa del mateix. 

Aprovar inicialment modi- 
ficació forma de gestió del 
Cementiri. 

DICTAMEN 
 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, esta prestant actualment el servei de 
cementiri mitjançant gestió directa. 
 
Mitjançant expedient acord de Ple de data 28 de juliol de 2011 es va aprovar 
inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic local de gestió del 
servei municipal de cementiri, establint com a forma de prestació del servei, la gestió 
indirecta del mateix mitjançant concessió.  Aquest acord es va publicar al diari oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 10 d'agost de 2011 i al Butlletí Oficial de 
la Província (BOP) el dia 18 d'agost de 2011, sotmetent-se a exposició pública pel 
termini de 30 dies, i en el Taulell d'Anuncis de l'Ajuntament es va exposar al públic 
durant el període del 5 d'agost de 2011 al 9 de setembre de 2011. 
 
Aquesta forma de gestió indirecta no s'ha aplicat al servei per diverses 
circumstàncies, reflectides a l'expedient. 
 
Així mateix es considera segons consta a l'expedient que es convenient adoptar la 
forma de gestió directa del servei, a efectes de concordància real entre la gestió real 
del servei i la forma jurídica establerta. 
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Vist l’establert a l’article 188.5 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació amb els articles 
159 i 160 del mateix Reglament. 
 
Atès que s’aporta tota la documentació necessària per la formació de l’expedient de 
modificació de la forma de gestió del servei de cementiri. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Patrimoni, el Cap del 
Departament de Contractació General i la Secretària general. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i Interior, proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic 
local de gestió del servei municipal de cementiri, establint com a forma de prestació 
del servei, la gestió directa del mateix. 
 
Segon.- Exposar el present acord a informació pública, per un termini de trenta dies, a 
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al 
Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-se 
presentat cap reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Patrimoni i la Intervenció 
Municipal. 
 

... 
 
 
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 l’aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió del 
servei públic local de cementiri, establint com a forma de prestació del servei 
la gestió directa del mateix. 
 
Això no és més que el que estem fent ara mateix, és a dir, gestionar 
directament el cementiri. El que passa és que al juliol del 2011 vam portar un 
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punt a aquest Ple per modificar aquesta gestió i fer-la de manera indirecta. És 
a dir, el mateix que hem fet amb el tema de la recollida d’escombraries, etc... 
hauríem d’haver aprovat un Plec de condicions perquè es presentessin 
empreses per gestionar el cementiri. 
 
Per a això, el primer que havíem de fer era modificar aquest tipus de prestació 
del servei, passant de gestió directa a gestió indirecta. Com no hem fet això, 
no s’han aprovat aquests plecs de condicions i, de facto, estem fent la gestió 
directa, per no tenir cap inseguretat jurídica el que fem és deixar sense efecte 
aquell acord que vam prendre al juliol de 2011 i tornar a establir el model de 
gestió directa, és a dir, el que estem fent des de sempre en la gestió del 
cementiri. 
 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Aquest ha estat un tema en el que durant aquesta legislatura nosaltres hem 
anat fent diferents preguntes sobre quin era l’estat de la qüestió, i la veritat és 
que hi ha alguna cosa que no ens acaba quadrant. I potser en l’explicació ens 
falta alguna cosa.  
 
Per tant, esperem que algun dia o en una altra vida ens acabin explicant què 
és el que realment ha fet que això es tiri enrere per una altra qüestió. 
Repassant el què es va dir ara fa pràcticament quatre anys, sobre què deien 
vostès del que són els avantatges de privatitzar, externalitzar el servei, es deia 
que implicava una millora de les infraestructures, una major inversió, que 
implicava no perdre inversió sinó tot el contrari, agilitat pel ciutadà, que és el 
nostre client, ingrés anual del cànon sense pèrdua del control i fixació de les 
taxes per part d’aquest Ajuntament, “no perdem el control, guanyem agilitat, 
guanyem en eficàcia, guanyem en eficiència”. 
 
Un acord que es preveia era iniciar el procediment en 30 dies i el que ens hem 
trobat és que desprès de pràcticament quatre anys no s’ha complert aquest 
acord. 
 
I les nostres preguntes acaben sent, ¿com pot ser que si veritablement el 
problema ha sigut la inversió, com pot ser que amb un contracte que es 
preveia la gestió durant molts anys, el problema hagi sigut la inversió?. Quan 
tens un contracte amb poca duració si que la inversió pot acabar sent el 
problema, però quan tens un contracte a llarg termini no és el problema 
principal. 
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Sempre ha sigut un tema que nosaltres no el vèiem clar del tot i per això en el 
seu moment vam donar suport, tots sabem per on tirava el Govern Municipal. 
No és la pràctica més habitual la privatització del servei de gestió del 
cementiri però, en tot cas, que sàpiguen que els hi donarem suport. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Bé, ja ho vaig expressar a la Comissió Informativa, igual que el company de 
Convergència ho va fer, per a nosaltres això és una prova de què no tots els 
serveis públics donen negoci. I estem satisfets de comprovar que no tots els 
serveis públics permeten fer negoci. En aquest cas evidentment estem 
d’acord amb recuperar la gestió, com no estàvem massa d’acord en haver-la 
externalitzat o haver de fer gestió indirecta. Per tant, absolutament d’acord. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Únicament manifestar el nostre vot a favor. Considerem que és un servei 
especialment sensible per a les persones, i també entenem que segurament si 
s’hagués privatitzat podria haver encarit el cost per a les famílies. I, bé, a favor 
de donar marxa enrere en certa manera i que continuï fent-ho l’Ajuntament 
com fins ara. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Esperem Jordi, si em permets la broma, que ni tu ni jo morim avui, perquè jo 
esperava explicar-ho ara mateix, que no fos en l’altra vida i no fos com la 
pel·lícula aquella “Hoy es un buen dia para morir”. 
 
T’ho explicaré a la Comissió Informativa però, en tot cas -com ja et vaig dir a la 
Comissió Informativa- t’agraeixo l’interès que has demostrat per aquest punt, 
i agraeixo a tots que donin suport a aquesta qüestió. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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 cinquè.- Acceptar la renúncia presentada per l’Arquebisbat de 
Barcelona del terreny cedit per l’Ajuntament per a la construcció d’una 
església, i aprovar la reversió de l’esmentat terreny a favor d’aquest 
Ajuntament. 

Acceptar renúncia de 
l’Arquebisbat del terreny 
cedit per la construcció 
d’una esglèsia. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista l’escriptura de data 6 de juny del 2000, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ja 
va acordar cedir gratuïtament en propietat a l’Arquebisbat de Barcelona la parcel·la 
de propietat municipal de 1290 m2 inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de 
l’Hospitalet al tom i llibre 883, foli 189, finca 44213, i que la finalitat concreta de la 
cessió, era la construcció d’una església parroquial en el termini de 5 anys. 
 
Vist que per Acord de Ple de data 29 de juny de 2005, i atès que no s’havia produït 
encara la construcció de l’església, es va aprovar iniciar nova tramitació de la cessió 
gratuïta en propietat de l’arquebisbat de Barcelona de la parcel·la de propietat 
municipal de 1290 m2. 
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Vist que aquest acord es va notificar a l’Arquebisbat de Barcelona amb data 30 de 
setembre de 2005, si bé no es va continuar amb la tramitació posterior. 
 
Vista la instància amb Registre d’Entrada núm. 114 de data 18 de febrer de 2011 de 
l’Arquebisbat de Barcelona demanant la pròrroga de l’esmentat acord de cessió de 
terreny amb ampliació del seu destí a centre de culte i monestir catòlic, que es va 
estimar per silenci positiu. 
 
Vista la instància amb Registre d’Entrada núm. 1946 de data 22 de gener de 2015 en 
virtut de la qual l’Arquebisbat renuncia a la cessió gratuïta atorgada i sol·licita que 
l’esmentada finca reverteixi a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Vistos els informes de la Directora d’Espai Públic, de la Cap del Departament de 
Patrimoni i de la Secretària General. 
 
Vist l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, el Tinent d’Alcalde 
d’Economia i Interior, proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la renúncia presentada per l’Arquebisbat de Barcelona en data 22 
de gener de 2015 amb Registre d’Entrada 1.946, a la qual s’ha fet referència a la part 
expositiva d’aquest Acord. 
 
Segon.- Aprovar la reversió a favor de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del 
terreny cedit a l’Arquebisbat de Barcelona per la construcció d’una església, per 
escriptura de data 6 de juny de 2000, finca registral núm. 44.213. 
 
Tercer.- Formalitzar aquesta reversió en escriptura pública i facultar a l’Alcalde, per a 
la signatura de quants documents públics i privats fossin necessaris per a l’execució 
dels acords que antecedeixen. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord als Departament de Gestió Tributària, Acció 
Territorial i Habitatge, Espai Públic i Acció Comunitària, així com a la Intervenció 
Municipal. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
L’any 2000 es va fer una cessió gratuïta d’una porció de terreny de 1290 m2, 
que està, si ens posem encarats cap al Camp de Fútbol de Fontsanta, la porció 
de terreny que està justament a la dreta.  
 
Es va fer aquesta cessió gratuïta a l’Arquebisbat de Barcelona per a la 
construcció d’una església. Van passar cinc anys, i no es va fer aquesta 
església, i per part de l’Arquebisbat ens van tornar a demanar que tornéssim a 
fer la cessió per cinc anys més. Nosaltres els vam donar aquesta nova cessió 
gratuïta. 
 
A l’any 2011, encara no s’havia fet la construcció de l’església i ens van 
demanar una pròrroga. Nosaltres vam donar la pròrroga i a l’any 2014 vam 
dir: “preguntarem abans de què acabi aquest termini si realment volen fer 
aquesta església o no, perquè nosaltres sí que volem tenir aquest terreny per 
fer ús perquè és un terreny d’equipaments i es poden fer coses per la ciutat”. 
 
Ens vam posar en contacte amb l’Arquebisbat i ens va dir que no tenien 
previst fer aquesta església però que haurien de demanar certs permisos per 
poder presentar una instància i dir que renunciaven a aquesta cessió gratuïta. 
Això ha trigat aproximadament un any i el 22 de gener d’aquest any ens va 
arribar la instància dient que renuncien a aquest terreny donat que no faran 
ús per la construcció de l’església. 
 
El que fem, òbviament, és recuperar aquest terreny perquè -com he dit- 
l’Ajuntament sí que té previst donar-li un ús, és un equipament. En lloc d’anar 
una església es farà un espai de lectura pel barri de Sant Ildefons -perdó de 
Fontsanta-Fatjó, a Sant Ildefons ja hi ha un espai de lectura, una biblioteca- 
d’aproximadament 800-900 m2, encarat al Camp de Fútbol de Fontsanta, a la 
dreta. Es començaran a fer totes les actuacions a partir d’ara mateix si el Ple 
aprova la renúncia –espero que sí- estarem en condicions de poder començar 
a treballar en aquest sentit. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Ara em deien en to irònic que potser podia començar la meva intervenció 
dient: “aquest apartat és un gran dia per a nosaltres, recuperem la gestió 
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pública, recuperem...”. És evident i conegut que nosaltres ja en el 2002 no 
érem massa partidaris de fer aquesta cessió. Tenim un enorme respecte per 
totes les confessions, faltaria més!, però ja sabeu que apostem per prioritzar 
el terreny i la gestió pública i utilitzar tot per interès públic, per interès 
general. Som una ciutat petita, per tant no podem tenir terrenys en cessions 
estranyes o poc útils o poc aprofitades. 
 
I amb independència de què s’hagi construït el centre de culte o no, i amb 
independència de les opinions de cadascú i de les confessions de cadascú, 
creiem que segurament en aquests moments el que li toca a Fontsanta és que 
la funció d’aquests terrenys siguin per activitat cultural i per activitat 
educativa. Per tant, evidentment, estarem a favor d’acceptar la renúncia de 
l’Arquebisbat com no estàvem massa a favor en el seu moment d’haver-li fet 
la cessió. Però com que no vull fer arqueologia política, que no és el que toca 
en aquest Ple, només insistir en aquesta idea de què en una ciutat moderna 
com la nostra, toca fer una biblioteca i no una església. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
No vaig a entrar en la modernitat o no de l’església o de les biblioteques. 
Nosaltres ens abstindrem i sí que volíem manifestar la nostra. Bé, ens 
lamentem de la decisió en aquest cas de l’Arquebisbat i suposo que també 
són motius econòmics per no haver pogut construir l’església. Els catòlics del 
barri de Fontsanta ho estaven esperant. 
 
A més, crec que al projecte inicial anava l’església junt amb un Centre Social. 
Únicament manifestar la nostra abstenció i lamentar que l’Arquebisbat en 
aquest cas no hagi pogut portar a terme el projecte inicial. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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 POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
 
Punt sisè.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de 
Desenvolupament per a l’assignació d’usos en les plantes baixes de les zones 
14b-OV, de la Modificació del PGM-76 en el sector Suris-Fontsanta-ITV. 

Aprovar provisionalment 
El Pla Especial Urbanístic 
Zones 14b-OV, de la Modi- 
ficació PGM-76 sector  
Suris-Fontsanta-ITV. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla Especial Urbanístic de 
Desenvolupament per a l’assignació d’usos en les plantes baixes de les zones 14b-OV 
de la modificació de PGM-76 en el sector Suris-Fontsanta-ITV, de Cornellà de 
Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, de l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., 
Procornellà, S.A. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2014, en virtut del 
qual s’aprovà inicialment l’esmentat pla especial urbanístic i s’acordà sotmetre’l a 
informació pública, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10-12-2014, en el diari “El 
Periódico de Catalunya” del dia 01-12-2014, al Tauler d’anuncis de la corporació entre 
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els dies 2 de desembre de 2014 i 2 de gener de 2015, i a la web municipal entre els 
dies 28 de novembre i el 28 de desembre de 2014, ambdós inclosos, així com les 
notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell 
període s’hagin presentat al·legacions ni formulat suggeriments segons resulta de 
l’informe emès en data 9 de febrer de 2014 per la Cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, i obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Cap Jurídica i Administrativa amb el vist-i-plau de la Directora 
d’Àrea, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles 67.1.d) i k) i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a l’objecte, 
regulació i tramitació dels plans derivats urbanístics; i els articles 80 i 81 del mateix 
text legal en concordança amb l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, del Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de desembre, pel 
qual es va crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, en relació a l’aprovació definitiva per part de l’esmentada comissió 
territorial en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat dins del seu àmbit 
competencial. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat, 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament per 
a l’assignació d’usos en les plantes baixes de les zones 14b-OV de la modificació de 
PGM-76 en el sector Suris-Fontsanta-ITV, de Cornellà de Llobregat, redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, de l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., Procornellà, S.A. 
 
Segon.- Transmetre el present Pla Especial Urbanístic de desenvolupament a la 
Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont de Procornellà, 
S.A., i a la Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, pel seu 
coneixement i efectes. 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
Això és reparar un “gazapo” que es va fer quan es va aprovar el Pla Especial en 
aquella zona. Es va posar dotacional per a les plantes baixes quan 
“dotacional” és una paraula que el Pla General Metropolità no recull. El que 
fem ara és reparar-ho i posar que tots els baixos tindran tots els usos que els 
hi correspon del Pla General Metropolità. 
 
 
 
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 Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia 
Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, 
Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel 
Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Punt setè.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona els suports necessaris per a la celebració de la programació de la 
Jordiada 2015. 

Sol·licitar a la Generalitat 
i a la Diputació suports 
celebració Jordiada 2015 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la proposta per sol·licitar la continuïtat del suport institucional de la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona a la celebració de la Jordiada de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que la Jordiada, a Cornellà de Llobregat, encarna com cap altre festa l’essència 
que identifica la tradició amb el fet cultural popular. La Jordiada, nom que rep conjunt 
d’actes que celebren la festivitat de Sant Jordi a Cornellà de Llobregat des de l’any 
1992, és una Festa impulsada per una Comissió de més de vint entitats socioculturals, 
arrelada des dels seus inicis al nostre municipi, i que apareix com una de les 
celebracions culturals que donen identitat al folklore tradicional del municipi, fruit de 
la necessitat que els homes i les dones han manifestat de bell antuvi d’expressar-se 
emocionalment i per vehicular alhora el sentiment de pertinença a una col·lectivitat i 
a la transmissió i difusió de la cultura en general, en aquest cas concret de la cultura 
popular i tradicional d’arrel catalana. 
 
Atès que també ha estat cabdal, la col·laboració de les institucions, la Generalitat de 
Catalunya i en el seu moment de la Diputació de Barcelona, essencialment, que 
unides al suport inqüestionable de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, han permès 
a aquesta Festa assolir el seu nivell i maduresa, de reconeixement supramunicipal. 
 
Atès que segons les dades aportades per la Comissió, el suport del Departament de 
Cultura de la Generalitat ha disminuït gairebé en un 40% respecte de l’any 2010, 
passant dels 12.000 € que per exemple s’estaven rebent des del 2003, als 7.000 € dels 
exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014. Es manté de manera inalterable, també com a 
referència des de l’any 2003, la part provinent pel Departament d’Acció Cívica, prop 
dels 3.800 €, i desapareixent gairebé l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest sentit la comissió de la Jordiada manifesta que la situació encara és fa més 
complicada quan, en els tres últims exercicis 2012, 2013 i 2014, les subvencions 
atorgades per la Generalitat, si bé han estat concedides encara no han estat 
ingressades.  
 
I el mateix succeeix amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que també s’ha 
anat escapçant, veient-se reduïda a la mínima expressió per no dir que gairebé és 
inexistent. 
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Amb aquest panorama, i disposant només de l’entrada directa de recursos reals 
provinents de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que es veuen reforçats per la 
cessió de la infrastructura municipal així com la incorporació, per part del 
Departament de Cultura, d’activitats culturals que completen de manera directa la 
programació d’espectacles musicals o teatrals, a més dels recursos propis de la 
Comissió impulsora, aquesta manifesta la impossibilitat de mantenir la seva 
celebració en condicions, posant-se en perill la dimensió de programa d’activitats 
diversa abans manifestada. 
 
Per tots aquest condicionants des del Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, es considera necessari sol·licitar a les institucions abans 
esmentades, que realitzin l’esforç de mantenir el suport a la celebració de la Jordiada 
que aquesta es fa mereixedora, sens cap mena de dubte, situant-lo, en la mesura del 
possible al nivell que aquesta mereix, i com en anys enllà, abans de les retallades 
pressupostàries gaudia. 
 
Vist els informes emesos pel Director de Cultura i la Cap Administrativa de Polítiques 
de Ciutadania. 
 
Per tot això, la Presidenta – Delegada de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Polítiques de Ciutadania, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona els 
suports necessaris per a la celebració de la programació de la Jordiada 2015 de 
Cornellà de Llobregat, organitzada per la Comissió Jordiada i les entitats que la 
integren, que donin el suport a la programació i a la celebració a la festa de la 
Jordiada de Cornellà de Llobregat, que enguany arriba a la XXIII edició, sens dubte un 
referent cultural de Catalunya. 
 
Segon.- Notificar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a la 
Comissió Jordiada el present acord per al seu coneixement i efectes. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques de Ciutadania 
 
El punt set és sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de 
Barcelona els suports necessaris per a la celebració de la programació de la 
Jordiada 2015. 
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Bé, segon any que hem de portar aquest punt de la nostra Comissió 
Informativa i lamentar que hagi de ser així. 
 
Sabeu i hem comentat, i també molts i moltes de vosaltres teniu contactes 
amb les entitats que formen part de la Comissió Jordiada, amb la qual cosa la 
informació la tenim totes i tots. No és una novetat que les subvencions han 
anat minvant des del 2011, fins que al 2013 i 2014 ja no s’han rebut, i la 
Comissió Jordiada formada per més de vint entitats –com sabeu- superem 
també la vintena edició, intenten tirar endavant aquesta programació 
d’activitats a la nostra ciutat al voltant de Sant Jordi, on es presenten –com 
sabeu- totes les expressions culturals de la cultura tradicional i popular de 
Catalunya. 
 
Sabeu que l’any passat vam tenir que atendre com Ajuntament el dèficit que 
ja arrossegava la Comissió des de feia dos anys, i lamentem que també aquest 
any, per poder tirar endavant la programació s’hagi de tornar a fer i donar 
aquest suport per part de l’Ajuntament, que així ho farem, és la nostra 
voluntat. Però no podíem deixar de demanar -i és el que diu l’acord- a la 
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona el suport necessari per 
tirar endavant aquesta programació de la Jordiada 2015. 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
MOCIÓ DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt vuitè.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que amb urgència, posi en funcionament els mecanismes 
necessaris i faci la corresponent dotació pressupostària perquè s’executi la 
construcció d’un gimnàs a l’escola l’Areny. 

Demanar a la Generalitat 
posi en funcionament els 
mecanismes necessaris per 
la construcció gimnàs a 
l’escola l’Areny. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà defensem que una bona oferta educativa ha d’anar 
també acompanyada de les inversions i dotacions necessàries per poder-la impartir 
en les millors condicions per a alumnes i docents. 
 
En la mateixa línia que ha expressat reiteradament el Consell Escolar Municipal, 
afirmem també que una educació de qualitat no és possible sense uns equipaments i 
infraestructures adequades a les necessitats exigibles, i és per aquest motiu que 
l’Ajuntament ha vingut assumint importants inversions als centres d’infantil i primària 
i a d’altres equipaments educatius  de la nostra ciutat. 
 
La realitat és que resten per fer actuacions en diferents centres de Cornellà de 
Llobregat i que són obres necessàries que han de ser executades per la Generalitat de 
Catalunya. Per això, el Ple de l’Ajuntament ha aprovat als darrers cursos diverses 
Declaracions i Mocions reclamant a la Generalitat de Catalunya aquestes inversions 
pendents. 
 
Els equips docents i les famílies de diferents centres afectats s’han adreçat 
reiteradament a la Regidoria d’Educació demanant el suport de l’Ajuntament en les 
seves reivindicacions i expressant la seva preocupació per la manca d’inversió i la 
constant reducció en la dotació de recursos, tant als seus centres, com a la totalitat 
de la xarxa educativa de Cornellà, fet que comporta un deteriorament progressiu dels 
serveis que es presten. 
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En aquest sentit, la comunitat educativa de l’escola l’Areny reclama a la Conselleria 
d’Ensenyament la construcció d’un gimnàs poliesportiu, que també es pugui fer servir 
com a sala d’actes, donat que ara l’activitat física i esportiva només es pot fer al pati, 
amb tot el que això comporta en relació a la climatologia. 
 
La situació de l’escola l’Areny suposa un greuge comparatiu en relació a d’altres 
centres. Volem destacar que es tracta d’una escola de dues línies, que acull, entre 
d’altres, un projecte per a infants amb discapacitat auditiva. 
 
Cal recordar que l’Ajuntament de Cornellà ha assumit en els darrers cursos inversions 
molt importants en aquesta escola, com la nova cuina o la reparació integral de tota 
la coberta de l’edifici. 
 
Ens veiem, doncs, en el cas de l’escola l’Areny en la obligació de seguir demanant el 
compliment de les obligacions de la Generalitat en matèria educativa en aquesta 
ciutat, perquè aquesta manca de resposta a les necessitats dels centres provoca un 
perjudici per als nostres alumnes, una pèrdua que posa en risc el manteniment de la 
cohesió social i de la igualtat d’oportunitats 
 
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.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
amb urgència posi en funcionament els mecanismes necessaris i faci la corresponent 
dotació pressupostària perquè s’executi la construcció d’un gimnàs a l’escola l’Areny 
de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Expressar novament el nostre suport als membres de la comunitat educativa 
de l’escola l’Areny, així com el nostre reconeixement a la tasca que fan els docents i 
les famílies d’aquest i de tots els centres educatius de la nostra ciutat. 
 
Tercer.- Remetre aquests acords al Molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Honorable Consellera d’Ensenyament, als membres de la comunitat 
educativa del centre afectat i als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, 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, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques de Ciutadania 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà –com sabeu- venim defensant l’educació i 
tenir una bona oferta educativa. I per a què aquesta sigui la que necessita la 
nostra ciutat també ha d’anar acompanyada de les inversions i dotacions en 
equipaments i espais necessaris per a poder impartir-la en les millors 
condicions pels alumnes i docents. I és per aquest motiu que l’Ajuntament de 
Cornellà ha vingut assumint importants inversions als centres d’infantil i 
primària i a d’altres equipaments educatius de la nostra ciutat. 
 
El Consell Escolar Municipal també s’ha manifestat en aquest sentit 
reiteradament i ens han fet arribar a aquest Ple declaracions, on sempre s’ha 
expressat que l’educació de qualitat no és possible sense uns equipaments i 
infraestructures adequades a les necessitats exigibles. 
 
Els equips docents i les famílies de diferents centres afectats s’han adreçat 
reiteradament a aquesta Regidoria d’Educació demanant el suport de 
l’Ajuntament en les seves reivindicacions, i expressant la seva preocupació per 
la manca d’inversió i la constant reducció en la dotació de recursos, tant als 
seus centres com a la totalitat de la xarxa educativa de Cornellà, fet que 
comporta un deteriorament progressiu dels serveis que es presten. 
 
La realitat és que resten per fer actuacions en diferents centres de Cornellà i 
que són obres necessàries, que han de ser executades majoritàriament per la 
Generalitat de Catalunya. I per això, el Ple d’aquest Ajuntament ha aprovat en 
els darrers cursos diverses declaracions i mocions reclamant a la Generalitat 
de Catalunya aquestes inversions pendents. 
 
Avui defensem aquí l’escola pública de l’Areny, perquè la seva situació suposa 
un greuge comparatiu en relació a la resta de centres. I perquè les peticions 
que ha vingut fent la comunitat educativa i el seu claustre al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no han estat ateses. 
 
Volem destacar que es tracta d’una escola de dues línies amb 429 alumnes, i 
que es distribueixen en 18 línies. I que acull, entre d’altres, un projecte per 
infants amb discapacitat auditiva. I en aquest sentit la comunitat educativa de 
l’escola l’Areny, reclama a la Conselleria aquesta construcció sense tenir cap 
resposta fins al moment. 
 
Cal recordar que l’Ajuntament de Cornellà ha assumit en els darrers cursos 
inversions importants en aquesta escola, com la construcció de la nova cuina i 
la reparació integral de tota la coberta de l’edifici ara fa tres cursos.  
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Com dèiem, la situació de l’escola l’Areny, suposa un greuge comparatiu en 
relació a d’altres centres. Volem destacar que es tracta d’una escola, la única 
escola que no té un espai tancat on desenvolupar l’activitat física. Així doncs 
ens veiem en la necessitat de donar aquest suport que ens demana la 
comunitat educativa, i per això en aquest moment expressem en aquest Ple 
els següents acords. 
 
El primer, demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya que, amb urgència, posi en funcionament els mecanismes 
necessaris i faci la corresponent dotació pressupostària perquè s’executi la 
construcció d’un gimnàs a l’escola l’Areny de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon, expressar novament el nostre suport als membres de la comunitat 
educativa de l’escola l’Areny, així com el nostre reconeixement a la tasca que 
fan els docents i les famílies d’aquest i de tots els centres educatius de la 
nostra ciutat. 
 
Tercer, remetre aquests acords al Molt Honorable President de la Generalitat 
de Catalunya, a la Honorable Consellera d’Ensenyament, als membres de la 
comunitat educativa del centre afectat i als portaveus dels Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb la finalitat de què tinguin 
coneixement del seu contingut. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Manifestar el nostre suport a aquesta Moció i bàsicament expressar dues 
idees. 
 
Una, la nostra absoluta convicció, estem absolutament convençuts i 
convençudes que si el barri de Riera no fos un barri de Cornellà i fos un 
municipi per sí sol de Catalunya, tindria l’escola Areny un gimnàs. Convençuts 
i convençudes de què si el barri Riera fos un municipi i no un barri de Cornellà, 
aquesta inversió es faria, i si, a més, no fos un municipi del Baix Llobregat, 
encara estic més convençut que ho tindria. 
 
En tot cas, segurament és el cost de ser un barri metropolità d’una ciutat 
metropolitana i, per tant, la nostra enorme preocupació perquè hagi d’acabar 
en una Moció d’Alcaldia el que normalment es podria parlar, negociar i 
planificar amb el Departament d’Educació en una situació normal. No només 
en èpoques millors de governs d’esquerres en la Generalitat sinó en èpoques 
normals de governs convergents en la Generalitat, les coses es podien 
planificar i es podia veure quan hi havia inversions i quan hi havia possibilitats 
de millora. 
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Per tant, una absoluta preocupació perquè això hagi d’anar en una Moció de 
l’Alcaldia i una absoluta preocupació del nostre Grup per la sensació que 
tenim de què la Generalitat de Catalunya, poc a poc, va deixant que les 
escoles de Cornellà es vagin degradant. I, per tant, el nostre suport sempre 
per a què l’Ajuntament pugui fer allò que estigui a les seves mans per millorar 
la situació, però reivindicar i recordar a la gent de Cornellà que no és 
competència de l’Ajuntament la construcció de les escoles i dels edificis 
educatius. 
 
I a qui li toca fer les coses com contínuament s’escarrassen en explicar tant la 
Generalitat com el Govern Central, no és a l’Ajuntament, per tant, si no ens 
toca fer-ho a nosaltres que ho faci qui ho ha de fer. Per tant, exigència de què 
això es compleixi com altres moltes coses que ha explicat la Regidora i que en 
altres moments hem parlat aquí de totes les mancances que tenen les escoles 
i instituts de la nostra ciutat. 
 
Per tant, li donem suport. 
 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Únicament donar el nostre suport a la Moció. És un tema de ciutat, és per a 
millorar els medis de què disposa aquest centre. I com fem en tots els temes 
de ciutat, reiterar el nostre suport al Govern Municipal en aquest cas. 
 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques de Ciutadania 
 
Agrair el suport d’Iniciativa per Catalunya-Verds Esquerra Unida i el PP. 
Suposo que Convergència també donarà suport desprès en el moment de la 
votació. 
 
Estem obligats i obligades a donar suport als centres educatius que ens ho 
demanen, i a les famílies i als equips docents que així ens ho demanen. Estem 
–pensem- tots els que estem presents aquí per ser útils a la nostra ciutat. I les 
voluntats estan bé però a part de tenir voluntat i donar suport, aquí hem de 
fer alguna cosa més. 
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Tots i totes tenim mecanismes per a fer arribar també les necessitats del 
nostre municipi als nostres Grups Parlamentaris, o quan hem de fer votacions 
en altres llocs pensar què és el millor per a Cornellà. Jo només demanaria que 
tots els Grups que estan aquí presents també pensessin en Cornellà quan hem 
de pressionar als nostres Grups per aportar recursos merescuts al municipi de 
Cornellà i als seus centres educatius. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 
Punt primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs 
contenciós Administratiu, interposat per l’entitat Focio, SL, contra la 
Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de 16 de setembre de 
2014, d’aprovació definitiva de la Modificació i transcripció a escala 1:1000 
del Pla general metropolità als barris Almeda, Famades, Solanes i Est. 

Comparèixer al recurs  
Interposat per Focio, SL 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 16 de febrer de 2015 (amb Registre General d’Entrada núm. 5277 
de data 18 de febrer de 2015), en virtut del qual ens comunica que l’entitat Focio, SL, 
ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 8/2015, davant la Secció 
Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 16 de 
setembre de 2014 d’aprovació definitiva de la Modificació i transcripció a escala 
1:1000 del Pla general metropolità als barris Almeda, Famades, Solanes i Est de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en virtut de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció es notifica a aquesta 
Administració la possibilitat de comparèixer en el procés en qualitat de demandada. 
 
Atès el que disposa l’article 50.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Vist l’informe favorable, de data 19 de febrer de 2015, emès per la senyora Cristina 
Benítez Vázquez, Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge amb el vist-
i-plau de la senyora Mariluz Araujo Cantón, Arquitecte Municipal Directora de l’Àrea. 
 
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.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
Administratiu núm. 8/2015, interposat per l’entitat Focio, SL, i que se segueix davant 
la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
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Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en l’esmentat recurs 
a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic d’Administració Especial, qui assumirà la 
direcció lletrada, i com a representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics 
d’Administració Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejón Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la representació, en 
conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 i l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes escaients. 
 

... 
 
 
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  
 
Quan vam aprovar tot el planejament d’aquesta zona, us recordo que vam 
parlar de que li donàvem un nom que no tenia res a veure, era el Pla de les 
discoteques -per entendre’ns-. 
 
Focio en aquell moment va dir que ells tenien que formar part de tot aquest 
planejament perquè hi havia un tros de terreny que ells consideraven que era 
seu. El tros de terreny del que estem parlant és del carrer Silici. Sabeu on està 
el Novotel?, està a la Ronda de d’Alt, la part dreta. La part que hi ha on hi ha la 
Mercedes -per entendre’ns- just darrere del que és el Novotel, que és un tros 
on hi ha el Cinturó. 
 
Nosaltres en aquell moment vam dir que no tocava perquè això no era seu, 
que se l’havia expropiat en el seu dia quan es va fer el cinturó, i per tant, no el 
vam incloure. La Generalitat comparteix el mateix i va fer l’aprovació 
definitiva. 
 
El que han fet és presentar un recurs contenciós a l’aprovació definitiva del 
planejament, i nosaltres, com a part codemandada, perquè evidentment 
l’aprovació provisional l’hem fet nosaltres encara que l’aprovació definitiva 
l’ha fet la Generalitat, és per demostrar que realment aquest terreny que 
reclama l’expropiació no és seu i per això no toca que l’expropiem. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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 
 
 
Primera.- Moció de tots els Grups Polítics Municipals, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora 2015. 

Moció Grups Polítics, Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora 2015. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Al mes de març farà ara 20 anys que es va constituir el Consell Municipal de la Dona 
de Catalunya i uns dels primers de l’Estat, el de la nostra ciutat. El nostre consistori hi 
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va donar suport a la iniciativa presentada per les dones de les entitats i associacions 
de dones que ja existien i les que començaven a legalitzar-se i dels sindicats i forces 
polítiques que el constituirien. Per això enguany commemorem de forma més especial 
aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, perquè la 
reivindicació per a la plena igualtat de les dones encara no s’ha aconseguit, molt al 
contrari, i perquè aquesta lluita és necessària en una societat que està esdevenint 
cada cop majors quotes elevades de desigualtat entre la seva ciutadania. 
 
Enguany doncs, es compleixen 20 anys de la constitució del Consell Municipal de la 
Dona i cal reivindicar la labor desenvolupada per milers de dones que han contribuït 
amb la seva dedicació i el seu esforç, des de les entitats i associacions, sindicats i 
partits polítics en la lluita per la igualtat i la defensa dels drets de les dones de la 
nostra ciutat. 
 
Al llarg d’aquest 20 anys el Consell de la Dona ha treballat la igualtat de forma 
transversal en aquests àmbits: Atenció a les dones en les diferents problemàtiques, 
formació, cultura, cooperació, salut, projectes específics d’igualtat, programes 
adreçats a dones, campanyes de sensibilització, joventut, coeducació, mitjans de 
comunicació i emprenedoria, també organitzant la Universitat d’Estiu de les dones i 
liderant els plans transversals d’igualtat i el pla intern de l’Ajuntament oferint des del 
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones els serveis, cursos i demés programes 
que han permès que hi participin cada any més de mil dones en les activitats que 
s’organitzen. 
 
Gràcies a aquest esforç s’han aconseguit grans progressos però encara queda un llarg 
camí per recórrer. Tot i que s’ha avançat necessitem més esforços per no perdre els 
drets aconseguits. 
 
Es per això que hem d’estar alerta, no tant sols per no perdre els nostres drets 
adquirits al llarg del temps gràcies a la lluita de les nostres avantpassades, si no per 
assolir els fonaments d’un nou model social i econòmic més equitatiu i igualitari. 
 
El Consell Municipal de la Dona i el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
hem prioritzat sempre la lluita contra la violència creant protocols d’actuació que han 
millorat l’atenció cap a els dones i els menors al seu càrrec i la coordinació entre les 
institucions involucrades en aquest tema. 
 
S’ha de continuar prioritzant el treball exhaustiu per que les dones del nostre 
municipi, que pateixin qualsevol tipus de violència tinguin els recursos necessàries per 
sortir d’aquesta situació. Per aquest motiu des de la comissió institucional sobre 
maltractament, en la que participen diferents institucions, treballem conjuntament 
per millorar la qualitat de vida de les nostres ciutadanes i dels seus fills i filles. 
 
No hi haurà futur sense llibertat, justícia, i una igualtat efectiva entre dones i homes, 
és per aquest motiu que hem de seguir treballant en la prevenció als centres 
educatius e instituts del nostre municipi, on es realitzen més de 30 tallers de 
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prevenció i que aquest any s’inicia una experiència pilot amb els alumnes de primària 
per inculcar valors sobre la igualtat des de la infància. 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el Consell Municipal de la Dona hem 
d’afavorir les polítiques d’igualtat d’una manera continuada tal com s’han anat 
desenvolupant en aquests darrers 20 anys. 
 
La corresponsabilitat i col·laboració entre les institucions i els diferents departaments 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com administració pública més propera a la 
ciutadania, han de tenir com a objectiu aconseguir la igualtat efectiva. Però és 
necessari també la complicitat de la ciutadania i per això s’ha creat, aquest any, la 
Plataforma Ciutadana contra la Violència Masclista. 
 
Per tot això exposat, els portaveus de tots grups municipals, proposen al ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar impulsant les polítiques d’igualtat adreçades a les ciutadanes 
proposades pel Consell Municipal de la Dona. 
 
Segon.- Continuar treballant per eradicar el sexisme, incidint en la joventut i les noves 
formes de masclisme dins les xarxes socials i nous canals de comunicació. 
 
Tercer.- Incidir en la tasca educativa amb projectes per la igualtat. 
 
Quart.- Continuar tenint el suport econòmic i institucional de l’Institut Català de les 
Dones, Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Per acabar, retre homenatge a totes les dones de Cornellà que han treballat i 
treballen per la igualtat de gènere des dels diferents àmbits. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Aquesta Moció de tots els Grups Polítics Municipals amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona Treballadora, dèiem de parlar-la entre tots els grups. 
La meva Portaveu deia que ho fes jo, cap problema, crec que el més positiu és 
que estem d’acord. Estem d’acord amb el que avui presentem i que els 
Portaveus dels Grups Municipals d’aquest Ple han signat. 
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Dèiem de presentar aquesta Moció centrant-la en un tema important i és que 
aquest mes de març farà vint anys que es va constituir el Consell Municipal de 
la Dona de Cornellà, un dels primers de l’Estat i el primer de Catalunya 
possiblement. És la dada que sempre ens han dit i pensem que així és.  
 
El nostre Consistori, en aquell moment va donar suport a la iniciativa 
presentada per dones d’entitats i associacions que ja existien, i que quan van 
començar a organitzar-se els sindicats i forces polítiques ja hi eren presents, i 
enguany commemorem amb aquest vuit de març el Dia Internacional de la 
Dona Treballadora els vints anys que fa que aquest Consell Municipal de la 
Dona treballa per a la igualtat a la nostra ciutat. 
 
Una plena igualtat que no ha arribat amb aquells propòsits amb els que va 
néixer, això sí aquests anys han estat intensos, de moltíssima feina, de 
consensos majoritaris en el Consell Municipal de la Dona per part de tots els 
Partits Polítics, de ser també pioneres en el protocol contra la violència 
masclista, de fer campanyes de sensibilització, de fer també aportacions al 
Codi Penal com es va fer des del Consell Municipal de la Dona de Cornellà per 
intentar anar més enllà i poder combatre aquesta lacra del masclisme més 
salvatge que encara hi ha a la nostra ciutat i a tot l’Estat. 
 
Tampoc em volia estendre més perquè la Moció és de totes i tots i crec que 
això és el més positiu, potser aprofitar i llegir els acords que hem pres. I el 
primer és continuar impulsant les polítiques d’igualtat adreçades a les 
ciutadanes proposades pel Consell Municipal de la Dona. I segon, continuar 
treballant per eradicar el sexisme, incidint en la joventut i les noves formes de 
masclisme dins les xarxes socials i nous canals de comunicació. I tercer, incidir 
en la tasca educativa amb projectes per la igualtat. 
 
El quart, continuar tenint el suport econòmic i institucional de l’Institut Català 
de les Dones, Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. I cinquè, 
retre homenatge a totes les dones de Cornellà que han treballat i treballen 
per la igualtat de gènere des dels diferents àmbits i jo afegiria i pels homes 
que també ho fan en la nostra ciutat, que hi han moltíssims, i que entre tots i 
totes hem de fer possible que aquesta igualtat plena amb la que vam néixer 
aquest Consell Municipal de la Dona, esperem aconseguir. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
Molt breument, és una Moció de tots els grups polítics d’aquest Ajuntament i, 
per tant, compartim plenament tot el que diu. 
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Sí volem fer un petit incís, que penso que també compartirem i és que el 
progrés social no és possible si no es compta amb totes les dones. 
 
 
Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Aquesta és una Moció de consens. Bé, volíem incidir en què aquest any fa vint 
anys que la creació del Consell de les Dones va ser possible. Volem donar 
reconeixement a totes aquelles dones que fa vint anys, des de les 
organitzacions polítiques i sindicals d’aquell moment, van fer una gran esforç 
de consens per la creació d’una eina de lluita contra la desigualtat de gènere i 
treball en defensa dels drets de totes les dones de Cornellà. 
 
Igualment volem donar reconeixement a totes les dones de les entitats de la 
ciutat que han dedicat esforç tots aquests anys. Però queda molta feina per 
fer, des del nostre Grup volem i esperem que el Consell de les Dones en els 
propers anys vagi molt més enllà en la lluita dels drets de les dones de 
Cornellà. 
 
El model injust actual constata la necessitat inajornable i urgent de fundar 
unes noves bases d’organització social i de relacions de gènere, incidir en les 
bases de l’ordre social establert. La equitat de gènere és encara un tema 
pendent, és més, les desigualtats i discriminacions envers les dones en la 
situació actual s’han vist incrementades. 
 
Entenem doncs que el Consell de les Dones de Cornellà els propers anys haurà 
d’incrementar el seu esforç i dirigir-lo cap a un Pla de Xoc contra les 
desigualtats de gènere. Un canvi cultural, lluitar contra la desfamiliarització de 
la pobresa, oportunitats laborals i formatives, posar el sistema públic al servei 
de l’equitat. En resum, caldrà actualitzar maneres innovant propostes i tenir 
valentia política. 
 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal del PP 
 
Molt breu perquè, com han dit tots els Grups anteriors, és una Moció de 
consens en la qual tots estem d’acord en el paper indiscutible i fonamental 
que el Consell de la Dona ha jugat i juga durant més de vint anys en el nostre 
municipi i la lluita per la igualtat de drets entre homes i dones.  
 
Grans dones de tots els colors polítics han arribat a grans consensos en aquest 
punt de trobada que ha sigut i és el Consell de la Dona. I segurament gràcies a 
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totes elles avui Cornellà és pionera, com poques ciutats, en el treball per 
l’atenció a dones en les seves problemàtiques que van des de la salut fins a la 
formació passant per la família i el treball. 
 
Sorprèn encara el poc que la societat s’escandalitza de què una dona cobri 
menys que un home per fer el mateix treball, la bretxa salarial es calcula prop 
d’un 24%. Les dones cobren de mitjana uns sis mil dos-cents euros anuals 
menys que un home. Una dona per cobrar el mateix que un home té que 
treballar una mitjana de 79 dies més, inclús té que treballar onze anys i mig 
més per aconseguir una pensió per jubilació equitativa igual que la de l’home. 
 
Sorprèn que els càrrecs directius d’empreses continuen estant en mans 
majoritàriament d’homes quan les quotes de formació han superat ja les de 
les dones a la formació dels homes. I no obstant això, continuem acceptant 
que l’altre dia, en la gala dels Òscar, una actriu, una professional, tingui que 
recordar que és almenys tan professional com els seus companys homes i que 
no és tan sols manicura i vestit.  
 
Crec que hi ha pocs països del mon que puguin dir que han arribat a la igualtat 
de gènere, i encara avui aquí ens podem considerar privilegiats. En la majoria 
de països del tercer mon la violació sistemàtica dels drets fonamentals de les 
dones és una pràctica habitual per desgràcia. Cada any més d’un milió de 
nenes són obligades a casar-se en matrimonis forçats. Es calcula que segons 
els índexs actuals no serà fins el 2086 que les nenes de l’Àfrica rural puguin 
accedir a l’educació secundària. 
 
Està clar que hi ha molt de treball per fer, està clar i estem totes d’acord amb 
que el Consell de la Dona de Cornellà ha sigut i és un dels instruments que 
més beneficis ha reportat en la lluita per la igualtat de drets al nostre 
municipi. És una lluita que no té color polític, per desgràcia, sí que té gènere. I 
com apuntava Rocío, recordar que la igualtat de gènere és també cosa dels 
homes. Així que l’homenatge l’any que ve o d’aquí a vint anys esperem que 
pugui ser a les dones i homes que lluiten per la igualtat de gèneres a Cornellà. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
La veritat és que no pensava intervenir però Isabel has dit que la igualtat de 
gènere no té color polític, sí que té color polític. Ho sento molt. Des de que 
governa el Partit Popular s’estan retallant drets a les dones i ho hem parlat 
aquí, ja no només pel que afecta a serveis fonamentals de l’estat del benestar 
i de Lleis que havien sigut molt avançades i molt necessàries, que ara s’estan 
veient sense recursos. 
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Que la Moció sigui de consens no vol dir que les dones progressistes en 
aquest Ple no pensem que s’estan veien retallats els drets de les dones. I això 
des del Consell Municipal de la Dona de Cornellà no es pot remeiar, això es fa 
des d’altres estaments. Evidentment, des del Congrés dels Diputats on 
s’aproven Lleis i s’estan aprovant Lleis que estan limitant drets i estan 
augmentant desigualtats, també de les dones.  
 
O sigui, que una mica a pel del que dèiem abans dels centres d’educació de la 
ciutat, els que tenim també Grups parlamentaris en altres ciutats, com 
Madrid, crec que les dones del Partit Popular també haurien de fer pressió als 
homes del Partit Popular per a què no es retallessin drets de totes les dones 
de l’Estat. 
 
Lamento tenir-ho que dir, perquè havíem dit de no entrar en conflicte polític 
però aquestes afirmacions no es poden fer. Ho sento molt. Sense que les 
dones progressistes en aquest Ple tinguem que saltar, en aquest cas, com a 
responsable avui de llegir la Moció de consens i com Regidora de Polítiques 
d’Igualtat, ho he hagut de dir. I lamentablement no veig solució, com les 
dones del PSC tampoc veiem solució. 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal del PP 
 
És una llàstima que només entengueu els consensos quan el Partit Popular 
tingui que accedir a les vostres proposicions. No creia que fes falta entrar a 
recordar les nefastes polítiques d’igualtat que el Govern de Zapatero va portar 
a terme durant els seus anys de govern, però sembla ser que ha sigut 
necessari.  
 
En qualsevol cas, al Consell de la Dona de Cornellà, aquest Grup s’encarrega 
de què totes les propostes siguin amb consens, almenys per aquesta part. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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. 
 
 
 
 
Segona.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, relativa a instar a la 
Generalitat el compliment de les sentències i l’adopció de mesures que 
permetin l’educació en català i castellà. 

Moció del PP, instant a la 
Generalitat compliment 
sentències educació en 
català i castellà. 

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: 
 
... 
 
Atenent que la revista municipal “Cornellà Informa” al seu número de febrer va 
publicar a la seva pàgina vuitena que “atenent a les prioritats del Departament 
d’Ensenyament les escoles públiques de Cornellà treballaran per consolidar l’ús de la 
llengua catalana com a llengua d’aprenentatge”. 
 
Donat que el Govern Municipal s’ha quedat ancorat en la LEC i s’empara en l’article 
11 de la LEC que estableix que “el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua utilitzada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu”. 
 
Entenent que aquest Govern Municipal desatén sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem; així com la legislació vigent en matèria 
educativa per a tot el territori espanyol. 
 
Considerant a més que “el dret dels recurrents a què (...) el castellà s’utilitzi també 
com a llengua vehicular, havent l’Administració demandada d’adoptar quantes 
mesures siguin precises per a adaptar el sistema d’ensenyament”. 
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Malgrat que aquest Grup Municipal s’ha interessat en reiterades ocasions en què des 
d’aquest Ajuntament es compleixi amb la legalitat vigent i s’acati en allò que en la 
seva competència s’ajusti. 
 
Considerant que aquest Grup Municipal torna a insistir en la no exclusió del castellà i 
que rebutja de ple que a les famílies de Cornellà no se’ls informi de manera complerta 
en matèria educativa del seus drets. 
 
Lamentant que la resposta habitual d’aquest Govern Municipal al Grup Municipal del 
Partit Popular és un “emparar-se” en què “no és competència de l’Ajuntament”. 
 
Lamentant profundament la falta d’implicació de l’Ajuntament de Cornellà respecte 
al compliment de la Llei i el desdeny cap al futur de l’educació a Cornellà. 
 
Tenint en compte la manifesta voluntat del Govern Municipal de sumar-se a la 
insubmissió de les sentències judicials promoguda per l’actual (i l’anterior) Executiu 
de Catalunya, en tant que no fa cas de l’article 9 de la Constitució que estableix que 
“els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de 
l’ordenament jurídic”. 
 
Denunciant que el Govern Socialista de la ciutat oculti als seus ciutadans la 
possibilitat d’estudiar també en castellà. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular proposa a aquest Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reclamar al Govern Municipal a instar de manera pública a la Generalitat de 
Catalunya que compleixi les sentències i adopti les mesures necessàries per a 
permetre l’educació en català i també en castellà. 
 
Segon.- Exigir al Govern Municipal que acati les sentències i exerceixi 
responsablement vetllant activament pel compliment de la llei i adaptant la seva 
oferta educativa a l’ensenyament bilingüe. 
 
Tercer.- Demanar al Govern Municipal que insti a la Generalitat de Catalunya a 
millorar el marc legal vigent per a incloure un tercer idioma com a vehicular a 
l’ensenyament. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord als Grups polítics al Parlament de Catalunya, 
al Congrés dels Diputats, al Departament d’Ensenyament de Catalunya i als col·legis 
públics i concertats de Cornellà. 
 
Cinquè.- Exigir al Govern Municipal que s’informi de manera efectiva als veïns de 
Cornellà de la realitat del marc legal vigent, explicant el dret a rebre una educació 
bilingüe tant mitjançant la revista “Cornellà Informa” com a través de la pàgina web 
municipal. 
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Sisè.- Que als centres dependents de l’Ajuntament es presenti oferta educativa 
trilingüe i s’activin tots els mecanismes per fer-ho. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
És una Moció que al llarg d’aquest mandat hem presentat en varies ocasions. 
La última vegada va ser al gener de 2013, l’anterior va ser al juny de 2012 però 
en aquell moment es va decidir -bé, millor dit ho va decidir l’Alcalde- que no 
es podia passar a debatre pel ROM. En aquest cas sembla ser que sí, és una 
Moció pràcticament idèntica a la què es va presentar en aquell moment. 
 
No vaig a repetir l’argumentari perquè ja ho teniu tots. Si volia únicament fer 
un petit resum o recordatori de per què presentem aquesta Moció. El que 
demana és una cosa molt senzilla, que es compleixin les sentències. Hi ha una 
sèrie de sentències dels Tribunals, tant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya com del Constitucional, que diuen el que diuen i que s’ha de 
complir. La presentem en aquest sentit. 
 
Un altre motiu és una cosa per la qual el Partit Popular sempre advoca, que és 
la llibertat. La llibertat dels pares i mares a poder escollir com volen educar als 
seus fills i filles. Entenem que hi ha falta d’això i per això tornem a presentar 
aquesta Moció al Ple. 
 
I un altre dels motius és tan senzill com que demanem l’equilibri entre les 
llengües a l’ensenyament, a l’educació. És una cosa que no existeix i tornem a 
incidir en això. 
 
I també demanem que existeixi la possibilitat de què s’incorpori la tercera 
llengua, que s’incorpori l’anglès a l’ensenyament.  
 
Els punts d’acord que proposem al Ple serien reclamar al Govern Municipal a 
instar de manera pública a la Generalitat de Catalunya a què compleixi les 
sentències i adopti les mesures necessàries per a permetre l’educació en 
català i també en castellà. 
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Exigir al Govern Municipal que acati les sentències i vetlli activament pel 
compliment de la Llei i adapti la seva oferta educativa a l’ensenyament 
bilingüe. 
 
Tercer, demanar al Govern Municipal que insti a la Generalitat de Catalunya a 
millorar el marc legal vigent per a incloure un tercer idioma com a vehicular a 
l’ensenyament. 
 
Quart, donar trasllat del present acord als Grups polítics al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Conselleria d’Ensenyament de 
Catalunya i als col·legis públics i concertats de Cornellà. 
 
Cinquè, exigir al Govern Municipal que informi de manera efectiva als veïns de 
Cornellà de la realitat del marc legal vigent, explicant el dret a rebre una 
educació bilingüe, tant mitjançant la revista “Cornellà Informa” com a través 
de la pàgina web municipal. 
 
Sisè, que als centres dependents de l’Ajuntament es presenti oferta educativa 
trilingüe i s’activin tots els mecanismes per fer-ho. 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
Bé, el mateix Portaveu ho ha dit. El Grup Municipal Popular insisteix de forma 
reiterada en el tema de la llengua fent unes afirmacions que per part del 
nostre Grup no compartim en absolut. 
 
I una vegada més, el que els hi diem és que no vulguin fer de la llengua un 
problema de cohesió social perquè no els hi permetrem. Nosaltres votem en 
contra. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Cinc coses ràpides. 
 
La primera, això no és competència de l’Ajuntament. Per tant, és important 
que ho discutim i nosaltres encantats de debatre al Ple allò que es tingui que 
debatre, però siguem conscients de què no és competència municipal garantir 
això.  
 
 



 52

La segona, no existeix un problema lingüístic a Cornellà, ni a Cornellà ni a 
Castelldefels. Per cert, no vull recordar aquell famós esquetx, no sé si va ser 
un esquetx o una entrevista a l’Alcalde de Castelldefels, intentant fer veure a 
“Salvados” un conflicte lingüístic que no existia. Crec que si ho provem en 
qualsevol escola de Cornellà ens trobaríem amb el mateix. Estem insistint 
sempre en la mateixa idea, jo soc com a molts dels que estan aquí pare de 
nens que van a les escoles públiques de Cornellà, i els asseguro que no tenen 
cap problema amb el castellà. 
 
Tres, els hi garanteixo que si hi hagués un problema amb el castellà, aquest 
Grup Municipal seria el primer en intentar garantir que els ciutadans i 
ciutadanes de Cornellà poguessin aprendre castellà, perquè creiem que és 
imprescindible que aprenguin castellà. 
 
Quart, les llengües no estan en igualtat de situacions. Creiem, i ho hem dit en 
moltes ocasions, que és important pels ciutadans i ciutadanes de Cornellà 
poder aprendre català, perquè això ens permet promocionar-nos socialment i 
ens ajuda a millorar socialment, i a millorar les possibilitats d’inserció laboral, 
de relació social i de promoció de la nostra ciutadania. I, per tant, tenim que 
intentar que a les nostres escoles s’aprengui més i millor català.  
 
I cinquè, deixin d’intentar buscar un conflicte on no ho hi ha, deixin 
d’embolicar amb la llengua, amb la immigració. Entenc que cadascú pot fer la 
seva campanya com consideri però em sembla que no és just per a la nostra 
ciutat i que no ens ho mereixem. Per això entenc que cadascú ha de portar les 
seves Mocions i les seves estratègies als Plens, cadascú tenim les nostres, 
però em sembla que és perillós per a la convivència de la ciutat i per a 
l’educació de la ciutat generar uns conflictes que no existeixen. Ja s’ho hem 
dit més d’una vegada, però com vostès fan la seva i nosaltres fem la nostra, no 
volem insistir més. 
 
Crec que val la pena que almenys els que esteu avui aquí escolteu la nostra 
opinió, és aquesta i el que vol és bàsicament que els ciutadans i ciutadanes de 
Cornellà tinguin igualtat d’oportunitats de promoció social i crec que és un 
error estratègic històric que el Partit Popular i altres partits d’aquesta ciutat, 
intentin que la gent de Cornellà no aprenguin català perquè al final, ens 
condemna a tenir menys oportunitats. 
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Nosaltres també lamentem profundament que aquesta Moció avui es 
presenti, tampoc volíem entrar a respondre amb detall cadascuna de les 
frases que hi ha en aquesta Moció. 
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També intentem que el nostre to sigui suau, no com el de la Moció, que no té 
un to ni suau ni respectuós ni legal. Tant que parlem de Lleis, ens estan 
demanant com a Ajuntament que fem complir Lleis a la Generalitat de 
Catalunya, que deixin d’aplicar la LEC, com si nosaltres haguéssim d’aplicar la 
Llei d’Educació de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Bé, no sé si els ciutadans i les ciutadanes veuran aquesta Moció, segurament 
no, perquè la veritat és que deixa bastant malament al Grup Municipal del 
Partit Popular en aquest Ple. 
 
A les escoles de Cornellà hi han mancances, sí, però de recursos, de 
professorat, d’inversions, de beques menjador que la Generalitat i el Govern 
de Madrid no destinen. De beques en material de llibres i material escolar que 
arribaven de Madrid i que ja no arriben, d’això sí que si el Portaveu del Partit 
Popular va als centres educatius segur que en sentirà parlar. Ara, que les 
famílies li diguin que els seus fills i filles no aprenen el castellà?, he trucat 
aquesta tarda, a més ho he fet davant de la meva Portaveu, al Director 
Territorial d’Ensenyament, per si se’ns havia escapat alguna informació. M’ha 
tornat a reiterar que cap família de Cornellà ha presentat cap queixa a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
No sé si vostès el que volen és animar als seus amics, militants, familiars, a 
què presentin denúncies, però és que no hi ha un problema a Cornellà amb la 
llengua, ni amb el castellà ni amb el català. Hores d’anglès?, tant de bo! 
poguéssim tenir més, així com més dotacions de professorat. En això sí que, 
evidentment, sempre hem estat, com dèiem abans. 
 
El to és lamentable. Ho sento molt. Reclamar, exigir, demanar, reclamar, 
exigir. A veure, si volen parlar d’educació, crec que quan eduquem, ja 
d’entrada els verbs tenen contingut. I si volem educar, eduquem en valors, en 
igualtat d’oportunitats. I ja que parlem de llibertat, deixin que les famílies 
siguin lliures i decideixin. I estan decidint, a Cornellà estan decidint que 
l’escola pública és de qualitat malgrat les retallades de Madrid i de Catalunya. 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Començant pel final, precisament el que pretenem és això, que les famílies 
tinguin possibilitat d’escollir i ara no la tenen. 
 
El que demanem -torno a reiterar-ho- no té molt a veure amb el que aquí s’ha 
dit. Estem demanant que es compleixin unes sentències, estem demanant que 
hagi llibertat per les famílies per a poder escollir. S’ha parlat de cohesió, i 
cohesió no és excloure, és ajuntar. 
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Què hi ha un problema lingüístic?. Nosaltres el que plantegem és que el 
problema lingüístic està a l’educació, que no s’ofereixen les suficients hores 
de castellà. Que no es compleix amb les sentències que han dictat els 
Tribunals. Aquí ningú ha fet referència a això, excepte el Partit Popular.  
 
Hem demanat que es compleixi amb les sentències i la resta de Grups han 
parlat de problemes lingüístics, de promoció social. Nosaltres entenem que 
major promoció social hi haurà quan existeixi major igualtat en l’elecció de les 
llengües. I més si es pot incloure el tercer idioma, l’anglès, que és el què 
estem demanant. 
 
No entenem aquesta obsessió de la promoció social pel coneixement del 
català. La promoció social precisament tindrà que ser el poder obrir fronteres 
i poder obrir noves possibilitats per a en un futur obtenir millors llocs de 
treball.  
 
Reconeixem les deficiències de les quals ha parlat la Regidora d’Educació, 
reconeixem les deficiències que existeixen a les escoles de Cornellà. Aquí 
s’han presentat varies mocions, també per la part de la seva Comissió varies 
propostes. Les hem recolzat i ara nosaltres del que estem parlant és d’una 
deficiència més. I per aquesta deficiència és per la que demanem que se’ns 
doni recolzament, que és simplement que la Generalitat compleixi amb les 
sentències i ofereixi el què ha d’oferir en l’ensenyament. No és res més que 
això. 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Crec que el que és important és que la Generalitat i el Govern de l’Estat 
compleixin la Llei, i quan tinguem la Llei garanteixin amb la Llei d’Educació de 
Catalunya que les escoles públiques de la nostra ciutat puguin garantir una 
bona oferta. Penso que la reflexió anava en aquest sentit. Nosaltres 
necessitem bones escoles, i si són bones escoles intentar que als nostres 
alumnes els hi vagi el millor possible per tenir bons ciutadans i ciutadanes, 
ciutadans autònoms i amb capacitat de funcionar. 
 
Hem parlat moltes vegades en aquest Ple, entenc que es van apropant les 
eleccions, tothom ens posem nerviosos -i ho vaig explicar l’anterior vegada 
que vam discutir d’això- el problema segons les dades de les proves de 
qualificació que ens van explicar als Consells Escolars, la pitjor nota que 
treuen els alumnes de Cornellà és en matemàtiques. 
 
Per tant, per aquesta regla de tres, aquesta Moció hauria de parlar de què 
l’Ajuntament fomentés les matemàtiques a les escoles de Cornellà. 
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L’Ajuntament no pot fomentar les matemàtiques com tampoc pot fomentar el 
castellà. L’Ajuntament ha de facilitar que les escoles funcionin bé, i per la seva 
explicació, qualsevol que ens estigui sentint crec que és la estratègia del 
Ministre Wert, i, malauradament, em sap greu que els Grups Municipals del 
PP ho vagin seguint, la sensació és intentar fer veure que a Catalunya només 
s’aprèn català.  
 
No, a Catalunya no només s’aprèn català, s’aprenen tres llengües i en alguns 
casos, quan es pot quatre. A Catalunya no hi ha una imposició del català –
insisteixo- ho he dit abans. A la nostra ciutat qui vingui a dir que el català està 
imposat sobre el castellà és que no coneix la ciutat. No és així ni en les escoles 
ni als espais culturals ni als espais associatius ni als espais de relació social. El 
castellà és predominant a la nostra ciutat, i, per tant, crec que a l’Ajuntament 
en tot cas el que li correspon és ajudar a protegir el català perquè sigui una 
llengua d’ús social i que doni possibilitats d’inserció per a joves i persones de 
Cornellà que puguin aprendre el català. Per tant, tot el que sigui retallar hores 
de català, nosaltres no estem d’acord. Hem de fer més català i hem de 
procurar que la gent aprengui evidentment el castellà, i si podem, també 
ajudar-los a què aprenguin anglès, però no entrar en una espècie d’espiral on 
sembla que aquí hi hagi una imposició lingüística. No estem d’acord i em 
sembla que és un insult. 
 
I això és una estratègia del Govern del Partit Popular Central, fer veure que a 
Catalunya hi ha una imposició lingüística. I no estem d’acord. I hem de ser 
seriosos i respectuosos. I qui ho digui a Cornellà, companys i companyes, 
menteix, perquè no és veritat. I em sembla que és faltar el respecte a la gent 
que cada dia anem a una escola i veiem quina dinàmica hi ha. I em sembla que 
no és just ni és raonable. 
 
Per tant, els hi demano com a reflexió que no fem de la llengua un debat en 
aquest Ajuntament i generem una sensació social de què a Cornellà tenim un 
problema amb la llengua. Em sembla que és un error històric, perquè al final 
això de segregar lingüísticament només afavoreix la segregació social. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Com deia el Portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i 
Alternativa, no es pot mentir. Pensem que a l’educació ni es pot mentir ni es 
pot manipular, ni es pot utilitzar la informació segons a cadascú li vagi bé i 
amb un interès partidista perquè falten uns quants mesos per a les eleccions, i 
suposadament així aconseguirà més vots el Partit Popular. 
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Miri, és graciós, m’he tingut que llegir la Moció varies vegades i m’ha costat -
ho reconec- repetir cadascun dels paràgrafs, he anat al detall. Quan comença, 
encapçala la Moció i diu que al Cornellà Informa de febrer, a l’especial 
d’educació, diu que “les escoles de Cornellà treballaran en consolidar l’ús de 
la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge”, aquesta frase. He anat a 
buscar el Cornellà Informa i he vist que ha obviat una part del paràgraf. I he 
pensat, “que bé!”. Obviar informació vol dir mentir. Al paràgraf a continuació 
que ha eliminat el Partit Popular, també està escrit, “donar impuls a un 
projecte educatiu plurilingüe”. Això és aplicar la Llei, és el que estem fent, 
però això és el que posa al Cornellà Informa. 
 
A més un detall que ja deuen saber però que jo recordo al Portaveu del Partit 
Popular, i és que el Cornellà Informa d’educació, aquest especial que és fa des 
de ja bastants anys, ho fa la comunitat educativa. Hi ha una Comissió de 
defensa de l’escola pública que es reuneixen quan comença just el curs, en 
aquest cas van començar al mes d’octubre, i que aporten els temes, redacten 
també les informacions, fan les aportacions, i aquesta informació es traspassa 
al Departament de Premsa. I el Departament de Premsa el que fa és ordenar 
la informació, per a què estigui ben escrita, perquè pot tenir algun error, però 
els continguts els posa la comunitat educativa d’aquesta ciutat. 
 
És un exemple de participació, perquè totes les persones que hi són i formen 
part d’aquesta Comissió el que volen és el millor per a l’educació de la ciutat. I 
aquí el que han fet és destacar allò que el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, que ja sap que és el competent en la matèria 
educativa, per Llei aplica, i que per Llei apliquem nosaltres també. És una 
ciutat plurilingüe, evidentment que ho és, està recollit en la LEC i recollit en la 
Constitució Espanyola. 
 
Dir-nos a nosaltres que no complim lleis, que obliguem a la Generalitat, al 
Departament d’Ensenyament a complir lleis, a veure, és demagògia. Pensem 
que amb l’educació no s’ha de jugar i vostès juguen reiteradament, des del 
BOE i fora del BOE.  
 
Amb la qual cosa poc més, lamentar que igual vostè incrementa el to en els 
pròxims mesos, però no hauria de ser així pel be de les famílies de Cornellà. 
 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Únicament dir que no té res a veure amb les eleccions, no té res a veure amb 
què s’aproximi una campanya. Ho he dit al principi, és una reiteració del 
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nostre partit. Les últimes Mocions són del juny de 2012 i gener de 2013, 
també ha hagut en aquest temps varies preguntes i precs referents a aquesta 
qüestió.  
 
I torno avui per tercera vegada a dir què diu la Moció, és única i exclusivament 
compliment de les sentències. No és el Partit Popular qui ho diu, són els 
Tribunals. Els Tribunals han dictat unes sentències que la Generalitat no 
compleix i nosaltres el que fem és demanar que es compleixin. Tan senzill com 
això. 
 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
Crec que el tema està suficientment debatut, però a qui s’ha de demanar que 
faci complir les seves sentències és als Jutges, no a l’Ajuntament. L’obligació 
d’un Jutge quan dicta una sentència és fer que es compleixi, no un 
Ajuntament sinó seriem una altra cosa, un Ministeri de Justícia o -millor dit- 
seriem el Jutjat. 
 
Per tant pregaria que demani al Jutjat competent que faci complir les Lleis, 
que és a qui toca. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia 
Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, 
Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel 
Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
 
 
 
Tercera.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, de suport a la 
simplificació de les obligacions tributàries per les entitats sense ànim de 
lucre. 

Moció d’ICV-EUiA-E, de 
suport a la simplificació 
de les obligacions tribu- 
tàries per les entitats  
sense ànim de lucre. 

MOCIÓ 
 
... 
 
La nova Llei de l’Impost sobre Societats aprovada a finals de novembre (Llei 27/2014, 
de 27 de novembre de l’Impost de Societats) ha introduït canvis substancials respecte 
la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre els quals hi ha 
l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de 
lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, 
etc. 
 
A partir d’ara, qualsevol entitat de Cornellà –encara que no realitzi cap activitat 
econòmica i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost 
de Societats. 
 
L’anterior llei preveia una excepció a l’obligació de presentar la declaració de l’Impost 
de Societats per les entitats sense ànim de lucre sempre que complissin tres requisits: 
 
a) que els seus ingressos totals no superin 100.000 euros anuals. 
 
b) que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no 

superin 2.000 euros anuals. 
 
c) que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 
 
 
Amb la nova regulació totes les entitats sense ànim de lucre estan obligades a 
presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de 
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tributar, i sigui quin sigui el volum d’ingressos de l’entitat. Això vol dir que, malgrat 
que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una 
comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament 
els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. 
 
L’eliminació d’aquests supòsits d’exempció, no contribueix a la millora de la gestió, 
més aviat al contrari, fa cada cop més complexa la promoció de l’interès general i 
més difícil l’activitat de totes les associacions, també les de Cornellà i suposarà que 
moltes entitats hauran d’assumir càrregues administratives molt superiors a les 
actuals, desproporcionades i costoses, que no es corresponen amb la seva mida ni 
activitat i faran cada cop més complexa la promoció de l’interès general i més difícil la 
supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé 
comú de Cornellà. 
 
Tots els països i Catalunya d’una manera molt especial, té un ampli teixit associatiu 
que desenvolupa una gran funció social i cívica i la majoria d’aquestes entitats tenen 
una implantació local, amb una mínima infraestructura tècnica i de caràcter voluntari 
i que els seus ingressos es corresponen a les quotes dels associats, petits donatius, si 
és el cas, i puntuals subvencions públiques. 
 
Són entitats imprescindibles en la construcció de la ciutat, i esdevenen un nivell 
insubstituïble en la dinamització de la societat civil, l’articulació d’estructures al servei 
de la comunitat i primer nivell de participació activa de la ciutadania en els quefers de 
la ciutat. 
 
En moltes ocasions, algunes d’elles, han estat referents en els dispositius de lluita 
contra la precarietat, l’atur o la pèrdua de drets bàsics (roba, aliments, energies, 
habitatge...) 
 
Des d’aquesta perspectiva no sembla justificable obligar a aquestes entitats petites i 
amb pocs recursos a assumir noves obligacions comptables i tributàries, únicament 
per exercir un major control sobre elles. 
 
La nova llei impulsada pel Govern de l’Estat espanyol suposa un atac al món 
associatiu que realitza una gran tasca social, cultural, cívica, etc. imposant noves 
obligacions i càrregues burocràtiques que dificulten la gestió del dia a dia, dificultant 
una vegada més la tasca del món associatiu i del tercer sector, que en el cas de 
Catalunya ha estat clau en la història del seu progrés. 
 
En aquest sentit, catorze federacions i plataformes d’associacions, representatives de 
diferents àmbits i que aglutinen la major part de l’associacionisme de Catalunya, han 
elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu desacord amb la Llei 
27/2014 que tracta les associacions de forma anàloga amb una societat mercantil. 
 
Per tots aquests motius i antecedents es proposa al Ple els següents acords: 
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ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost sobre Societats per 
tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim 
de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de 
l’Impost sobre Societats. 
 
Segon.- Instem les Administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a 
les associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d’associació com eina de 
cohesió resilient i de saludable autoorganització de la ciutadania, activa, 
compromesa i participativa. 
 
Tercer.- Posar a disposició de les associacions i entitats sense ànim de lucre de 
Cornellà de Llobregat, un servei d’assessorament per a la presentació de les 
declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de l’Impost sobre Societats. 
 
Quart.- Notificar els acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, als 
Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes (FMC, 
ACM i FEMP) i a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Aquesta Moció que presentem avui al Ple i que hem compartit en altres 
entitats supramunicipals, és una Moció que té un caràcter més aviat 
testimonial, però no per això té menys importància perquè afecta a moltes 
persones de la nostra ciutat en un context determinat, que són les entitats de 
la ciutat. 
 
De nou ens hem trobat amb un atac frontal del Govern Central. Els primers 
atacs van ser contra la Democràcia amb l’RSAL que ja hem comentat abans, 
també amb la “Llei Mordaza”, i aquesta, per nosaltres és un atac frontal a la 
participació ciutadana perquè afecta de ple a totes les entitats, siguin 
culturals, esportives, amb ànim de lucre i sense ànim de lucre. 
 
És una Llei que modifica la Llei anterior sobre l’Impost de Societats que es va 
aprovar al novembre de 2014 i introdueix alguns canvis substancials respecte 
a la Llei anterior, un dels quals i el més important és que totes les entitats 
estan obligades a presentar la declaració de l’Impost de Societats, estiguin 
exemptes o no de pagar. 
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A partir de l’1 de gener del 2015 qualsevol entitat de Cornellà i d’arreu del 
país, encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del 
volum de l’entitat, estan obligades a presentar aquest impost amb el trasbals 
que representa la gestió d’aquest tema, portar una doble comptabilitat i, a 
més a més, una despesa perquè la majoria de la gent haurà de portar aquest 
tema -que això ja s’està produint- a gestories i també els suposa una despesa 
econòmica. 
 
En definitiva i en aquest sentit, que és el que posa al final l’exposició de la 
Moció, catorze federacions i plataformes d’associacions representatives de 
diferents àmbits i que aglutinen la major part de l’associacionisme de 
Catalunya, han elaborat un posicionament conjunt per manifestar el seu 
desacord amb aquesta Llei que tracta a les associacions de forma anàloga amb 
una societat mercantil. 
 
Per tot això demanem al Ple que insti al Govern a fer pressió, perquè entenem 
que potser si tots fem pressió hi haurà algun canvi respecte d’aquest tema en 
aquesta Llei.  
 
I també demanem al Govern Municipal que posi a disposició de les 
associacions i entitats sense ànim de lucre de Cornellà un servei 
d’assessorament per a la presentació de les declaracions tributàries. Sabem 
també -ho he de dir- que s’estan donant passos en aquest sentit. 
 
En tot cas, aquest és el motiu de la Moció i la importància que creiem que té. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Anàvem a començar la nostra intervenció dient que estàvem completament 
d’acord amb la intervenció de la representant d’Iniciativa, però no serà així. A 
la intervenció has dit que es tractava d’un tema testimonial, deu haver sigut 
un error però, en tot cas, no es tracta de testimonial. Crec que aquesta Moció, 
veritablement si que té importància. Testimonial potser era l’anterior Moció, 
però aquesta no és gens testimonial, i nosaltres votarem a favor.  
 
I aquesta pressió que comentava la Regidora d’Iniciativa, està començant a fer 
cert efecte perquè ja es diu que fins i tot des de les files del Partit Popular, 
semblaria ser que el Partit Popular es faria enrere en el que contempla 
aquesta Llei. Per tant, endavant i que continuï aquesta pressió perquè 
segurament el propi Partit Popular l’acabarà tirant enrere. 
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Primer, em sorprèn -intervinc poc però sempre dic el mateix- la capacitat que 
té, no diré el Grup d’Iniciativa per Catalunya sinó Arnau Funes, de decidir què 
és correcte i que no és correcte presentar, i sobretot què és o no d’interès 
municipal o d’interès estatal. 
 
Al final tornem a una Moció política perquè aquesta ho és, on anem a parlar 
d’una Llei estatal. I, a més, és una Moció i puc assegurar que ni l’he llegida 
però he escoltat el que ha dit la Portaveu, aquesta Llei ja existia. S’han canviat 
les condicions d’aquesta Llei, però aquesta Llei existia. Com és cert el que diu 
Jordi, l’exempció en compte de 100.000 va anar a 0 i és probable que es vagi a 
modificar a 50.000. 
 
D’altra banda, no és lògic que les entitats sense ànim de lucre que tenen 
relacions amb tercers, que tributen IVA, que paguen IRPF, tinguin un control 
exacte. La quantitat de diners que arriben a moure aquesta mena 
d’associacions, no dic amb ànim de lucre i bé que fan, que ho fan d’una 
manera correcta, no m’estic fincant amb aquestes entitats, però mouen 
diners amb tercers que sí tenen ànim de lucre. No és lògic que tot aquest 
capital quedi declarat, almenys a efecte de l’IVA?.  
 
I en quant a l’Impost de Societats que tanta por ens dóna, l’Impost de 
Societats només es paga quan tens beneficis, i les entitats sense ànim de lucre 
no poden tenir beneficis per essència. 
 
A partir d’aquí, i la tercera, seria la forma que entorpeix el treball que tenim, 
bé, senyors, fer les coses bé de tant en tant no està tan malament. El que si 
que podem fer o demanar-li a l’Ajuntament, si és per demanar alguna cosa, 
que no dic que es tingui que demanar ja que són entitats municipals dintre del 
municipi que reben subvencions, potser si podríem demanar a la Moció, 
“sol·licitar a l’Ajuntament que creï una mena de grup gestor per poder facilitar 
el treball a les entitats i que no tingui cap cost addicional”. Però la Llei no l’ha 
posat el Partit Popular, ja existia, i evidentment no és una Llei per a recaptar. 
Aquí no es pretén aconseguir diner de ningú que no té lucre. Torno a dir, 
Impost de Societats, tant per cent del benefici, una entitat sense ànim de 
lucre no pot tenir benefici. 
 
La segona, últimament ens hem tornat tots bojos, el 347, no és ni més ni 
menys. 
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Senyors, per què no em diuen vostès aquells industrials o proveïdors que els 
han cobrat més de 3.016 euros entre unes coses i altres, per a poder saber 
que aquesta gent ha declarat l’IVA?. És tan senzill com això. A partir d’això, 
busquem mecanismes. 
 
Però ni aquesta Llei ni cap Llei del Partit Popular, i aprofito la meva 
intervenció per a què em diguin, si us plau, això de la pregunta, ¿quina Llei del 
Partit Popular feta en aquesta legislatura promou la desigualtat entre l’home i 
la dona?. És més, li prego que si la troba, vostè i jo posaren el recurs 
d’inconstitucionalitat. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
Pregaria que quan es faci la intervenció es parli de la Moció, no es parli de 
Mocions que ja s’han discutit i bastant.  
 
 
Senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup Municipal del PSC-
PM 
 
A veure, si es fa alguna reforma d’una Llei Fiscal que no busqui la recaptació, 
per què es fa?, perquè normalment es busca un bé públic, que és una millor 
recaptació. 
 
La única cosa que s’aconsegueix, i realment crec que és el defecte d’aquesta 
Llei, és carregar administrativament de feina a les entitats. 
 
Hi ha entitats que fer el 347 és un mon perquè no ho saben fer. Hi ha entitats 
per a les que portar la comptabilitat quan no l’han portat en la seva vida, se’ls 
hi fa un mon. Gent que han de portar un control de factures quan són entitats 
que estan facturant molt poc, se’ls hi fa un mon. Què farem nosaltres?, ja 
estem treballant. Ja hem vist que la Llei és una aberració i així ho diem, és una 
barbaritat. O sigui, es fa una modificació i no es vol recaptar diners?, què es 
vol?.  
 
I no es coneix la realitat de les entitats a les que se’ls obliga fer això. Hi ha 
entitats que tenen capacitat de fer-ho?, sí, però la immensa majoria de les 
entitats de la ciutat no, i fan un treball per la ciutat molt important. 
 
Nosaltres com Ajuntament, què farem?, bé, ja hem fet. La setmana passada ja 
vam fer una reunió formativa i informativa amb totes les entitats per explicar 
en què consistien els canvis. I a continuació el que hem fet és trucar-les una 



 64

per una per saber on estàvem, on estan i quines són les seves necessitats. Cap 
entitat de la ciutat és quedarà sense complir la Llei, les ajudarem i 
acompanyarem. 
 
I acabaré amb què aquí sempre és típic dir alguna frase i avui el Sergio no ha 
dit cap. El President, Adolfo Suárez, va dir una vegada una frase -jo la 
parafrasiaré- que deia, “farem tot el possible i part de l’impossible per evitar 
el descarrilament de cap entitat de la nostra ciutat, mentre que d’altres 
Administracions fan tot el possible per fer la vida impossible a les entitats de 
la nostra ciutat”. 
 
 
Senyora Elisa Corral Lozano, Regidora del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
En principi, he dit o crec que he dit i si no ho he dit està escrit, és una 
modificació d’una Llei que ja existia. 
 
Nosaltres entenem també que els gestors del Partit Popular sàpiguen molt de 
gestió, però jo no crec que sigui la funció de l’Ajuntament, tot i que 
segurament s’agraeix el suport que s’està donant, que l’Ajuntament hagi de 
fer de gestoria de les entitats. 
 
En qualsevol cas, i és veritat o en teoria pot ser que si aquesta Llei no té una 
intenció recaptatòria, quina intenció té?. Bé, jo he escoltat dir a la gent que ha 
defensat aquesta Llei que era una de les mesures per a perseguir el frau fiscal, 
fer aflorar, en fi. Crec que sobren comentaris si començant com sempre pels 
més dèbils i els més febles, comencem a perseguir el frau fiscal per aquí, 
suposant que aquestes entitats estiguin sota frau fiscal. Però bé, és al que ens 
tenen acostumats i és el que hi ha, no?. I no vull entrar en altres temes 
relacionats amb el frau fiscal i la corrupció, etc... 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa 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. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es 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. 
 
 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
Hi ha una pregunta per escrit i em sembla que ha sigut contestada. 
 
 
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: 
 
... 
 
Al passat Ple del mes de gener, a comptes del vendaval que, per sort, no va afectar en 
excés a la ciutat de Cornellà, es va fer referència a l’Aplicació mòbil de Seguretat 
(http://www.cornella.cat/es/NotaDePremsa131.asp).  
 
Donat que és d’interès per a tots conèixer els detalls d’aquesta App, aquest Grup 
Municipal interessa saber: 
 
Primer.- Qui o quins integren l’empresa Einsmer-Pacto Generacional 
http://einsmer.einsmer.com/wrpp/einsmer/index.html? 
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Segon.- Quin contracte o conveni hi ha subscrit amb aquesta empresa? Es prega se’ns 
entregui còpia del mateix. 
 
Tercer.- ¿Cornellà i quins altres municipis participen d’aquesta empresa, no tan sols 
en qualitat de clients i, si fos el cas, també com a socis? 
 
Quart.- Quant ens ha costat als veïns de Cornellà aquesta aplicació i quant costa el 
manteniment de la mateixa? 
 
Cinquè.- ¿Quant rep l’Ajuntament de Cornellà en concepte d’arrendament o, al seu 
cas, per cedir un espai públic CAN CAMPRUBÍ – Torre de les Roses, Parc de la Infanta 
(interior), en el què està radicada aquesta empresa? 

... 
 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Tenim una pregunta, la primera ja ha sigut contestada per escrit pel senyor 
Sergio. Agraïm la resposta tan ràpida perquè la vam presentar desprès de la 
Junta de Portaveus. 
 
La segona pregunta que tenim és referent a la zona d’aparcament que s’ha 
fet, que s’han pintat ja les línies, inclús s’ha canviat també el gir en l’Avinguda 
Alps. S’ha canviat, abans hi havia un gir obligatori a la dreta, ara es pot girar 
en tots dos sentits. 
 
Bé, és referent a la zona d’aparcaments. A més, com s’ha parlat avui al Ple del 
poc que falta per les Eleccions, ens sorprèn una mica que a dos mesos vista de 
les Eleccions es facin tots aquests canvis tan ràpid. 
 
La pregunta seria saber si s’ha fet un estudi previ per part dels tècnics de la 
Guàrdia Urbana o per altres tècnics sobre la perillositat d’aquestes places 
d’aparcament per la reducció dels carrils, per l’ocupació dels cotxes aparcats 
tant de pujada com de baixada, i sobretot durant les hores nocturnes per la 
poca il·luminació de la zona. Al reduir-se molt els carrils volíem saber si s’havia 
fet un informe previ. 
 
També volíem saber si aquests aparcaments quedaran definitivament així o en 
uns mesos es convertiran en zona blava. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, Alcalde Accidental  
 
Tot això ja es va explicar a la Comissió Informativa, però evidentment s’ha fet 
un estudi per part de la Guàrdia Urbana abans de fer la pintura. I per altra 
banda, no hi ha previsió de què aquella zona sigui una zona blava. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President Accidental, juntament 
amb mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 


