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ACTA PLE NÚM. 4/15 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 9 D’ABRIL 2015 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 9 D’ABRIL DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les vint hores del dia 9 d’abril de 
dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia 
convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els 
membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, en 
sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del senyor Alcalde, 
i assistits per mi, la Secretària General. 
 

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

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Com recordeu, és un Ple ordinari. Malauradament el vam haver de canviar per 
les “maldites” circumstàncies de l’accident de l’avió. Bé, anem a fer la nostra 
feina aquesta tarda sobre els assumptes que tractarem ara al Ple ordinari. 
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PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
Punt primer.- Aprovació de l’acta núm. 2/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 26 de febrer d’enguany. 

 

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

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 830/15 de data 27 de febrer. 
 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2014, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 
a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb el disposa l’art. 193 bis del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’informar al Ple en relació als criteris 
determinants del drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Atès que els criteris aplicats són els regulats a l’article 94 de les Bases d’Execució del 
Pressupost i que la quantia resultant és superior als límits mínims establerts a l’art. 
193 bis citat, en el benentès que aquests criteris s’apliquen sobre tots els capítols 
pressupostaris, excepte els 4 i 7 corresponents a subvencions i transferències corrents 
i de capital, tal com figura al document adjunt. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
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En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2014, que incorpora els següents estats que s’adjunten: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics. 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
8) Estat de tresoreria. 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
10) Desviacions de finançament. 
11) Determinació drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2014. 
 
Tercer.- Informar al Ple dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació, que són els que figuren a l’Estat numerat amb el núm. 11 de l’apartat 
primer i denominat “Determinació drets de difícil o impossible recaptació, tot això als 
efectes previstos a l’art. 193 bis del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 
 
Quart.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament a 
l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 15.3 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes 
regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es 
regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial 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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Sisè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu electrònica 
municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 
 

... 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
 
 
 
- Decret núm. 990/15 de data 6 de març. 
 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2014, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President de l’esmentat 
Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del Text refós citat, segons Decret 
de Presidència número 006 de 4 de març de 2015. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció delegada, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, corresponent a l’exercici de 2014, i que incorpora els següents estats: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
7) Estat de Tresoreria. 
8) Estat del romanent de tresoreria. 
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Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2014. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat i a la Comunitat Autònoma, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Els Decrets tenen a veure amb la liquidació del Pressupost.  
 
Com tots ja sabem, la liquidació del Pressupost recull totes aquelles 
operacions pressupostàries realitzades durant l’any. Una vegada que s’han 
analitzat aquestes operacions, tot i que es va explicar a la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior, faré un breu resum de les qüestions més 
importants sobre aquesta liquidació, sobretot en els ítems que tenen a veure 
amb l’estabilitat pressupostària ja sigui superàvit o dèficit. 
 
En quant a l’estabilitat pressupostària, l’objectiu que hem de complir 
d’estabilitat pressupostària, que es defineix com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural, es determina per les Corporacions Locals en un equilibri 
o en una superàvit pressupostari. 
 
Aquest superàvit en termes de capacitat de finançament, que és el que diu el 
Sistema Europeu de Comptes nacionals és, no només de l’Ajuntament sinó 
també d’aquelles entitats depenents de l’entitat local que es consideren 
Administracions Públiques d’acord amb aquest sistema SEC. En aquest cas 
estem parlant del propi Ajuntament, de l’Organisme Autònom de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió, del Consorci de Promoció i Dinamització del 
Comerç i la Societat Mercantil Procornellà. 
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Una vegada analitzades totes aquestes operacions, la capacitat de 
finançament consolidada en aquest cas és positiva. El superàvit pressupostari 
és 8.372.052,72 euros, en conseqüència es compleix amb aquest objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Aquesta xifra serà important durant aquest Ple perquè parlarem d’ella en 
altres punts, 8.372.052,72 euros de capacitat de finançament, és a dir, de 
superàvit pressupostari. 
 
En quant a la regla de la despesa, el màxim que nosaltres podem gastar -això 
són unes fórmules molt complicades que no explicaré en aquest cas- però sí 
dir que complim amb la regla de la despesa. Per tant, aquest segon ítem per 
complir l’estabilitat pressupostària també el portem a terme. 
 
Quant al límit del deute -que seria el tercer- es tracta de les operacions de 
crèdit que hem concertat i avalat i els saldos vius a 31 de desembre del 2014, 
de totes aquestes operacions d’endeutament. Hem de dir que la ràtio de 
deute viu es situa en el 44,04 dels ingressos corrents, per sota del límit que 
em dóna la Llei d’Estabilitat Pressupostària. El límit seria el 110% d’aquests 
ingressos. Nosaltres estem en el 44,04, en aquest cas també complim amb 
escreix aquest ítem.  
 
I en relació al període de pagament, les administracions -crec que tots sabem 
perquè ho hem sentit moltes vegades- tenen un màxim per pagar de trenta 
dies pel compliment d’aquest termini màxim de pagament que estableix la 
normativa de morositat. Hem de tenir en compte que aquest termini de 
pagament és de trenta dies des de l’aprovació de la factura, a partir dels 
trenta dies de la seva recepció. És a dir, a fi de comptes arriben a ser seixanta 
dies. Nosaltres estem molt per sota, també estem per sobre dels quaranta 
dies aproximadament, per tant també complim aquest termini. 
 
Complim totes aquestes magnituds que he comentat. A més a més, l’estalvi 
net és positiu, la capacitat de finançament –com he dit- és positiva a nivell 
consolidat, més de vuit milions d’euros. Complim la regla de la despesa, 
complim el límit de deute viu i el termini mig de pagament a proveïdors. El 
romanent de Tresoreria per a despeses generals, si fóssim una empresa això 
seria el fons de maniobra, no és negatiu, és positiu. Per tant no cal adoptar 
cap mesura excepcional. No hem de realitzar cap pla de viabilitat econòmic-
financera. I complim exactament i estrictament tot el què diu la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària. 
 
VOTACIÓ 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
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Punt tercer.- Ratificar el decret de l’Alcaldia que a continuació es relaciona. 
Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura del Decret dictat per l’Alcaldia, el text literal del quals és el següent: 
 
 
- Decret núm. 866/15 de data 3 de març. 
 
... 
 
Mitjançant Decret número 5470/2011, de 29 de juliol, posteriorment modificat per 
Decrets números 8158/2011, de 18 de novembre, 9551/2011, de 27 de desembre, 
391/2012, de 2 de febrer,  2550/2012, de 27 d’abril, 2013/13 de 4 d’abril, 7251/13 de 
6 de novembre, 1620/14 de 21 de març, 2962/14 de 22 de maig, 6042/14 de 27 
novembre, i com a conseqüència de la nova organització derivada de la Corporació 
sorgida de les Eleccions Municipals que varen tenir lloc el dia 22 de maig anterior, 
aquesta Alcaldia va designar els membres integrants del Ple del Consell de la Dona de 
Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit del Regidor Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular 
del passat dia 24 de febrer, sol·licita la incorporació d’un nou representant en el Ple 
de l’esmentat Consell. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Modificar el Decret de l’Alcaldia número 5470/2011, de 29 de juliol, relatiu al 
nomenament dels membres del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, 
en el sentit següent: 
 
• Nomenar, en representació de l’esmentat Grup Polític Municipal en el Ple d’aquest 

Consell, com a Vocals, titular, suplent primer i suplent segon, a les persones 
següents: 

 
Titular:  senyora Isabel Pérez Espinosa 
Suplent: senyora Ysabel Espinosa Fernández 
Suplent 2n: senyora Mª Turruchel Alcantud Inarejos. 

 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresidenta i Secretària del Consell 
de la Dona de Cornellà de Llobregat, així com a les persones afectades, als efectes 
escaients. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució, en la pròxima 
sessió que es convoqui, per a la seva ratificació. 

... 
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VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement ratificar el decret. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 
Punt quart.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2015 per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent 
de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació de 
crèdit núm. 8/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Premsa i Comunicació, per fer 
front a nous projectes d’edició de llibres i catàlegs dels Departaments de Cultura i 
Patrimoni Cultural, per un import de 13.030 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament d’Informàtica sol·licitant 
modificació de crèdit per suplement amb càrrec al romanent de tresoreria, motivada 
per l’ampliació de la partida de consum de telèfons, per import de 7.938,71 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits de l’Àrea de Polítiques d’Espai Públic, 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de 
tresoreria, motivades per la necessitat de realitzar diverses reformes i millores de les 
instal·lacions esportives municipals; per procedir a l’adquisició d’eines per a la 
Brigada Municipal; per atendre el pagament dels honoraris de redacció de memòries 
simplificades per a la legalització de quadres i/o instal·lacions d’enllumenat públic;  
per realitzar l’adequació d’una parada del mercat Centre; per adquirir un vehicle 
elèctric per la Brigada Municipal; per portar a terme la reforma i adequació de 
l’edifici ubicat al C/Cobalt 58-60, antic Institut Gaudí; entre d’altres, per un import 
total de 565.182,40 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb càrrec 
a romanent de tresoreria del Departament de Salut Pública, per fer front a una neteja 
de xoc de la ciutat per paneroles americanes i rosegadors, per import de 17.000 
euros. 
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Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat a càrrec de romanent de tresoreria del Departament d’Acció Social, 
motivades per la necessitat de concedir ajuts econòmics als ciutadans de Cornellà que 
ho necessitin; per la realització de noves activitats no previstes inicialment amb càrrec 
al programa d’infància, i per l’adhesió al Conveni de l’Ajuntament de Barcelona per 
l’extensió dels serveis assistencials d’emergències socials als ajuntaments de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, per un import total de 112.000 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de Polítiques 
d’Ocupació, per crèdit extraordinari finançat a càrrec de romanent de tresoreria, per 
fer front a les despeses de la publicació d’edictes als butlletins oficials, i a la factura 
corresponent al mes de desembre de 2014 del Servei d’activitats de l’Oficina Tècnica 
Laboral, per import total de 3.176 euros. 
 
En previsió de la signatura del Conveni de Col·laboració entre els Ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
finançament del projecte de soterrament de la línia aèria 110kv entre les subestacions 
de Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat, tram: nou suport T-36 – Subestació de 
Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, i 
vist que l’aportació corresponent a l’ajuntament seria de 2.442.042,34 euros, cal 
dotar amb una consignació adequada el pressupost.  
 
Vistes les memòries justificatives sol·licitant modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdits amb càrrec a romanent de tresoreria, 
presentades pel Departament de Política Territorial, per portar a terme la 
convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’ascensors, l’ampliació de l’encàrrec 
de gestió de la coberta del Pavelló Esportiu de Llobregat, l’actualització de la taxació 
del sòl de l’expropiació conjunta de dos finques al C/Silici, i nou projecte de lloguer 
d’habitatges amb fins socials, per un import total de 3.294.412,44 euros. 
 
Vist que el projecte de lloguer d’habitatges amb fins socials ascendeix a 735.000,00 
euros i que l’origen d’aquests és una liquidació de l’Impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.  
 
Vist que d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya, correspon 
a l’Ajuntament de Cornellà el pagament de la resta de les obres del Viaducte d’enllaç 
de la Plana del Galet amb la nova rotonda sobre l’autovia A-2, per import de 
117.793,21 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de Guardia Urbana 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, motivades per donar 
un nou serveis d’identificació per a col·lectius a les escoles; per la contractació del 
subministrament de material d’entrenament i defensa per a la formació dels agents 
de la Guardia Urbana; per fer front a l’expedient de responsabilitat patrimonial del 
contracte de Seguretat i del contracte de subministrament de combustible, per un 
import total de 72.317,43 euros. 
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Vistes les petició de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Cultura, amb motiu 
de fer front a un seguit d’accions socioculturals extraordinàries, i a l’execució de les 
despeses del contracte de venda d’entrades, del servei d’atenció a les escoles i les 
millores tècniques del Patronat Cultural Recreatiu, entre d’altres, per un import de 
158.354,34 euros. 
 
Vistes les memòries justificatives sol·licitant modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdits amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses, presentades pel Departament de Patrimoni Cultural, 
motivades per l’adquisició d’equips de manteniment, i nova senyalització al Museu 
Palau Mercader; per la nova senyalització interior, i  l’adquisició d’equips de so per la 
megafonia de la Biblioteca Sant Ildefons; i les despeses d’activitats a les biblioteques, 
per un import total de 21.400 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, presentada conjuntament pels Departaments d’Educació i 
Informàtica, per l’adquisició d’un canó projector per a la UNED, per import de 365 
euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses del 
Departament d’Educació, amb motiu del pagament d’una factura pendent del 
contracte de monitoratge i materials per l’activitat d’entorn natural; l’adquisició 
d’una grua ortopèdica per l’Escola d’Educació Especial Virolai, i la creació del Fons 
Social de Finançament d’Estudis Universitaris, per un import total de 141.287,43 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria del Departament de Polítiques de Família, per reposició de 
l’import transferit per fer front al pagament de diverses subvencions a entitats de 
lleure, per import de 15.000 euros. 
 
Vist el conveni subscrit amb la Universitat de Barcelona per la realització de la 
Universitat d’Estiu de les Dones 2014, i que resta pendent de pagament per import de 
27.000 euros. 
 
Vist que l’aportació anual de l’Ajuntament de Cornellà a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a l’any 2014 ascendeix a 1.660.136,88 euros, i que el crèdit inicial 
consignat es insuficient, cal suplementar la partida en 242.136,88 euros, amb càrrec 
al Romanent de Tresoreria. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
d’Intervenció, de crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
per la reparació de mobiliari del Departament, per import de 240 euros. 
 



 12

Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament de Recursos Humans, per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, per 
l’abonament d’indemnitzacions per jubilació anticipada, l’abonament del percentatge 
de recuperació de la paga de Nadal de 2012, i el finançament del cost de la 
contractació prevista als Plans d’ocupació extraordinaris 2015, per import de 
1.635.226 euros.  
 
Vistes les petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit a càrrec del 
romanent de tresoreria del Departament de Patrimoni, per fer front als pagaments de 
tributs i quotes a les comunitats de propietaris de locals de l’Ajuntament, i per la 
retirada dels títols de prorrogues de les marques “Cornellà TV” i “Televisió de 
Cornellà”, per un import de 4.382 euros. 
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses del 
Departament de Joventut, per atendre les despeses derivades dels contractes de 
“Servei d’informació, orientació i participació als Instituts públics d’Ensenyament 
Secundari de Cornellà”, i del C.P.S. dels Punts de Voluntaris; i per l’atorgament d’una 
nova subvenció al CEIJ Mowgli, per un import total de 60.766,79 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria del Departament d’Esport, per reposició de l’import transferit 
per fer front al pagament de diverses subvencions a entitats de lleure, i el pagament 
de subvencions atorgades al 2014 a la U.E.Cornellà, per import de 36.945,44 euros. 
 
Vistes les memòries justificatives sol·licitant modificació de crèdits per suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, presentades pel Departament de Ciutat 
de la Lectura, motivada per la compra de llibres per al Pla de Ciutat de la Lectura, per 
import de 7.200 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Presidència, Polítiques 
d’Espai Públic, Polítiques de Benestar Social, Política Territorial i Seguretat, Polítiques 
de Ciutadania, Economia i Interior; Acció Comunitària i Esports, i Ciutat de la Lectura, 
per un import total de 136.227,86 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de Patrimoni Cultural, 
per crèdit extraordinari finançat a càrrec del romanent de tresoreria, amb motiu de la 
creació d’una línia d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i millora dels edificis 
catalogats com a Patrimoni històric, artístic i arquitectònic, de propietat privada, per 
import de 60.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria, del Departament de Comerç i Turisme per incrementar 
l’aportació al Consorci de Turisme del Baix Llobregat per la realització d’actuacions de 
promoció turística, per import de 20.000 euros. 
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Vista la necessitat d’ampliar l’aportació anual al Consorci de Promoció i Dinamització 
del Comerç, per import de 30.000 euros.  
 
Atès que durant l’exercici 2014 s’ha reduït l’endeutament net consolidat de 
l’Ajuntament i dels ens dependents classificats com a administracions públiques, el 
saldo final dels superàvits pressupostaris que s’hauria de destinar a reduir 
anticipadament part de l’endeutament consolidat actual, és de 5.150.613,72 euros. 
 
Atès que s’ha avaluat des del punt de vista dels costos i beneficis en termes 
econòmics i financers, quines operacions de crèdit calia amortitzar anticipadament en 
la quantia esmentada, i fruit d’aquest anàlisi s’ha considerat més rendible amortitzar 
part del deute de Procornellà avalat per l’Ajuntament. 
 
Atès que això comporta la necessitat de transferir aquests recursos a Procornellà per 
a que els destini la finalitat descrita, i que per a poder realitzar aquesta transferència 
cal habilitat el crèdit pressupostari adient i que el seu finançament ha de consistir en 
el romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat a càrrec 
de romanent de tresoreria del Departament d’Esports, amb motiu de l’atorgament de 
subvencions esportives nominatives, per import de 75.000 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 
2014. 
 
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 2014, 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 8/2015 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
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MODIFICACIONS PER 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  
 
0006.9200C.6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE) 50.000,00 365,00 0,00 50.365,00 
0662.3330B.2260901 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER 7.132,00 0,00 4.180,00 2.952,00 
0662.3330B.2269900 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER 12.700,00 0,00 2.020,00 10.680,00 
0662.3330B.6230002 ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN MERCADER 0,00 2.020,00 0,00 2.020,00 
0662.3330B.6220000 SENYALITZACIO/MUSEU PALAU MERCADER 0,00 4.180,00 0,00 4.180,00 
0663.3230D.6230000 ADQ. MAQUINARIA/E.E.E. VIROLAI 750,00 100,00 0,00 850,00 
0663.3260D.2200101 MATERIAL TECNIC/U.N.E.D. 1.333,00 0,00 365,00 968,00 
0663.3270D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/ACTIVITATS DINAMITZACIO 90.000,00 0,00 100,00 89.900,00 
0770.9310A.2150000 REPARACIO MOBILIARI/INTERVENCIO 0,00 240,00 0,00 240,00 
0770.9310A.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA INTERVENCIO 58.000,00 0,00 240,00 57.760,00 
0881.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 
0881.3271D.2279900 PRESTACIO SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 
 
 TOTAL DESPESES  27.505,00 27.505,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.3300B.2400000 EDICIONS/CULTURA 3.000,00 8.030,00 0,00 11.030,00 
0003.3330B.2400000 EDICIONS/PATRIMONI CULTURAL 11.000,00 5.000,00 0,00 16.000,00 
0006.9200F.2220000 CONSUM TELEFONS 322.317,00 7.938,71 0,00 330.255,71 
0112.1500C.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TÉCNICA 20.000,00 8.250,00 0,00 28.250,00 
0112.1500C.6230003 ADQUISICIO EINES/MANTENIMENT 15.000,00 4.000,00 0,00 19.000,00 
0112.1500C.6240000 ADQUISICIO VEHICLES/MANTENIMENT 0,00 26.200,00 0,00 26.200,00 
0112.3230B.2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES 38.000,00 60.000,00 0,00 98.000,00 
0112.3230B.6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES 13.000,00 15.532,40 0,00 28.532,40 
0112.3420B.6220001 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
0112.3420B.6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 15.000,00 46.000,00 0,00 61.000,00 
0112.4312A.6220000 REFORMES EDIFICIS MERCATS 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00 
0112.4312A.6250000 ADQUISICIO MOBILIARI/MERCATS 0,00 7.100,00 0,00 7.100,00 
0113.9330B.6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 0,00 385.000,00 0,00 385.000,00 
0331.3111B.2270600 TREBALLS TECNICS/ ZOONOSI 22.797,00 17.000,00 0,00 39.797,00 
0332.2311B.2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 238.223,00 12.000,00 0,00 250.223,00 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 511.445,00 50.000,00 0,00 561.445,00 
0332.2311C.4640000 CONVENI A.M.B. EMERGENCIES SOCIALS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
0333.2410A.2260300 ANUNCIS OFICIALS/POL. OCUPACIO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
0333.2411I.2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TECNICA LABORAL 0,00 1.176,00 0,00 1.176,00 
0551.1510A.6000000 ADQUISICIO TERRENYS  0,00 2.362.838,79 0,00 2.362.838,79 
0551.1510F.7640000 CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LINIES ELECTRIQUES 0,00 2.442.042,34 0,00 0,00 
0551.1521A.4490000 TRANSF. PROCORNELLA/LLOGUER HABITATGE SOCIAL 0,00 735.000,00 0,00 735.000,00 
0551.1522A.4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS 1,00 134.999,00 0,00 135.000,00 
0551.1532C.7800000 TRANSF.CAP.J.C.PLANA GALET/CONV.Mº.FTO.-VIAD. A-2 0,00 117.793,21 0,00 117.793,21 
0552.3420C.6320000 REPARACIO COBERTA PAVELLO PARC ESPORTIU LLOB. 0,00 61.574,65 0,00 61.574,65 
0554.1300A.2210301 COMBUSTIBLE/GUARDIA URBANA 35.199,00 4.000,00 0,00 39.199,00 
0554.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 12.821,00 25.000,00 0,00 37.821,00 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0554.1320A.2270100 C.P.S./SEGURETAT 298.600,00 34.000,00 0,00 332.600,00 
0554.1320A.6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUARDIA URBANA 68.160,00 9.317,43 0,00 77.477,43 
0661.3300B.2270800 SERVEIS DE RECAPTACIO/VENDA D'ENTRADES 21.780,00 15.541,24 0,00 37.321,24 
0661.3340A.2260900 NITS D'ESTIU 0,00 40.634,00 0,00 40.634,00 
0661.3340B.2260900 EXPOSICIONS 0,00 10.431,00 0,00 10.431,00 
0661.3340D.2260900 TEATRE (A) 48.895,00 14.000,00 0,00 62.895,00 
0661.3340D.7800000 TRANSF.CAP. PATRONAT CULTURAL (REF.SALA TEATRE) 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL/ CULTURA 52.000,00 6.000,00 0,00 58.000,00 
0661.3380A.2260900 CORPUS (A) 232.218,00 14.000,00 0,00 246.218,00 
0661.3380A.2260901 REIS 99.270,30 14.165,00 0,00 113.435,30 
0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 16.000,00 13.583,10 0,00 29.583,10 
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0661.3380A.2260907 ACTIVITATS CULTURA 46.133,00 10.000,00 0,00 56.133,00 
0662.3321A.2269905 ACTIVITATS/XBC 41.287,00 200,00 0,00 41.487,00 
0662.3321A.6220000 SENYALITZACIO INTERIOR BIBLIOTECA CENTRAL 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 
0662.3321A.6230009 MEGAFONIA/BIBLIOTECA SANT ILDEFONS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 
0662.3360A.7800000 AJUTS/OBRES REF. I MILLORA EDIFICIS CATALOGATS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
0663.3260G.8300000 FONS SOCIAL FINANÇ. ESTUDIS UNIVERSITARIS (A) 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 
0663.3270C.2270600 PRESTACIO SERVEIS/ACTIV. ENTORN URBA I NATURAL 8.683,00 1.187,43 0,00 9.870,43 
0665.3271D.2269901 ACTIVITATS/EDUCAR PER CREIXER/POL. FAMILIA 94.650,00 15.000,00 0,00 109.650,00 
0666.2312A.4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/DONA 27.000,00 27.000,00 0,00 54.000,00 
0774.1510A.7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLA/AMORT.ANTICIPADA  
 ENDEUTAMENT 0,00 5.150.613,72 0,00 5.150.613,72 
0775.9430B.4640000 A.M.B./P.T.E. 1.418.000,00 242.136,88 0,00 1.660.136,88 
0776.4301A.4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ 500.000,00 30.000,00 0,00 530.000,00 
0776.4320A.4670000 SUBV. CONSORCI TURISME BAIX LLOB. 4.000,00 20.000,00 0,00 24.000,00 
0781.2310B.2120000 CONSERV. IMMOBLES SERVEIS SOCIALS/PATRIMONI 1.100,00 482,00 0,00 1.582,00 
0781.3300B.2260400 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI 800,00 400,00 0,00 1.200,00 
0781.9320A.2250200 TRIBUTS/PATRIMONI 4.000,00 3.500,00 0,00 7.500,00 
0881.3271C.2279900 C.P.S./ PUNTS VOLUNTARIS 31.365,00 2.793,07 0,00 34.158,07 
0881.3271D.2279900 PRESTAC. SERVEIS/EDUCAR PER CREIXER/JOVENTUT 0,00 5.373,72 0,00 5.373,72 
0881.3371D.4800003 TRANSFERENCIA C.E.I.J. MOWGLI 32.000,00 32.000,00 0,00 64.000,00 
1001.3410A.2260900 JOCS ESCOLARS 36.021,00 15.000,00 0,00 51.021,00 
1001.3410B.4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES 40.313,00 5.767,38 0,00 46.080,38 
1001.3410B.4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES 220.662,00 16.178,06 0,00 236.840,06 
1001.3410B.4800003 SUBV. CLUB ESPORTIU FONTSANTA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
1001.3410B.4800004 SUBV. UNIFICACIO ESPORTIVA SANT ILDEFONS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
1001.3410B.4800005 SUBV. CLUB ESPORTIU ALMEDA 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
1401.3340C.2200100 ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA 2.390,00 7.200,00 0,00 9.590,00 
 
 TOTAL DESPESES  12.668.079,13 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 12.668.079,13 0,00 12.668.079,13 
 
 TOTAL INGRESSOS  12.668.079,13 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT (CAPÍTOL I) AMC CÀRREC A ROMANENT DE 
TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 1300A 1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 189.123,00 2.882,46 0,00 192.005,46 
0780 1300A 1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 89.367,00 1.463,64 0,00 90.830,64 
0780 1300A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 260.416,00 8.801,87 0,00 269.217,87 
0780 1320A 1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA 431.797,00 7.261,41 0,00 439.058,41 
0780 1320A 1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA 218.308,00 13.690,34 0,00 231.998,34 
0780 1320A 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA 621.266,00 28.155,69 0,00 649.421,69 
0780 1320B 1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA 123.635,00 2.218,36 0,00 125.853,36 
0780 1320B 1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 59.416,00 1.122,76 0,00 60.538,76 
0780 1320B 1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 186.310,00 3.065,97 0,00 189.375,97 
0780 1330A 1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA 286.638,00 23.886,32 0,00 310.524,32 
0780 1330A 1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA 160.365,00 2.105,31 0,00 162.470,31 
0780 1330A 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA 452.761,00 25.488,52 0,00 478.249,52 
0780 1500A 1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE 149.173,00 2.579,36 0,00 151.752,36 
0780 1500A 1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I 

HABITATGE 62.542,00 1.378,42 0,00 63.920,42 
0780 1500A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I 

HABITATGE 101.772,00 1.269,34 0,00 103.041,34 
0780 1500C 1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI 

PUBLIC 59.514,00 1.038,93 0,00 60.552,93 
0780 1500C 1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 141.319,00 2.286,72 0,00 143.605,72 
0780 1500C 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 56.208,00 1.129,78 0,00 57.337,78 
0780 1500C 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 77.766,00 1.099,80 0,00 78.865,80 
0780 1500D 1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 67.129,00 829,60 0,00 67.958,60 
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0780 1500D 1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 37.981,00 662,09 0,00 38.643,09 
0780 1500D 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI 

PÚBLIC 63.318,00 688,05 0,00 64.006,05 
0780 1500D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC 25.689,00 400,82 0,00 26.089,82 
0780 1500F 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES 329.180,00 5.556,61 0,00 334.736,61 
0780 1510C 1200800 R.B./OBRA PRIVADA 137.081,00 1.801,14 0,00 138.882,14 
0780 1510C 1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA 71.732,00 1.237,22 0,00 72.969,22 
0780 1510C 1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA 75.882,00 1.043,80 0,00 76.925,80 
0780 1532A 1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS 99.173,00 1.018,54 0,00 100.191,54 
0780 1532A 1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS 53.773,00 738,22 0,00 54.511,22 
0780 1532A 1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 56.871,00 637,52 0,00 57.508,52 
0780 1532A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS 32.927,00 477,15 0,00 33.404,15 
0780 1640A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI 45.656,00 757,08 0,00 46.413,08 
0780 1700A 1200800 R.B./MEDI AMBIENT 46.601,00 497,57 0,00 47.098,57 
0780 1700A 1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT 19.963,00 301,00 0,00 20.264,00 
0780 1700A 1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT 20.106,00 154,88 0,00 20.260,88 
0780 1710A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS 259.061,00 4.393,87 0,00 263.454,87 
0780 2210A 1610000 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERS. FUNCIONARI 12.000,00 120.000,00 0,00 132.000,00 
0780 2210A 1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL 12.000,00 120.000,00 0,00 132.000,00 
0780 2310A 1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL 66.793,00 1.086,04 0,00 67.879,04 
0780 2310A 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 27.754,00 546,98 0,00 28.300,98 
0780 2310A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 37.010,00 614,48 0,00 37.624,48 
0780 2310A 1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL 34.465,00 427,46 0,00 34.892,46 
0780 2310B 1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL 66.927,00 861,05 0,00 67.788,05 
0780 2310B 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 30.247,00 525,10 0,00 30.772,10 
0780 2310B 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 42.436,00 413,91 0,00 42.849,91 
0780 2311A 1200800 R.B./GENT GRAN 13.990,00 181,03 0,00 14.171,03 
0780 2311A 1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN 6.156,00 106,87 0,00 6.262,87 
0780 2311A 1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN 6.249,00 93,19 0,00 6.342,19 
0780 2311A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN 237.986,00 3.893,19 0,00 241.879,19 
 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 2311B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA 374.938,00 3.645,57 0,00 378.583,57 
0780 2311C 1200800 R.B./ADULTS 14.238,00 182,30 0,00 14.420,30 
0780 2311C 1210000 C. DESTÍ/ADULTS 6.156,00 106,87 0,00 6.262,87 
0780 2311C 1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS 6.249,00 93,19 0,00 6.342,19 
0780 2311C 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS 316.425,00 4.575,81 0,00 321.000,81 
0780 2312A 1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT 14.346,00 250,43 0,00 14.596,43 
0780 2312A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT 44.755,00 687,11 0,00 45.442,11 
0780 2410A 1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL 27.347,00 414,23 0,00 27.761,23 
0780 2410A 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL 9.798,00 170,57 0,00 9.968,57 
0780 2410A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL 10.717,00 159,23 0,00 10.876,23 
0780 2410A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I 

ADM.PROM.OCUPACIONAL 67.876,00 1.199,13 0,00 69.075,13 
0780 2411F 1310000 LABORAL EVENTUAL/INSERCIO LAB. BARRI 

ST.ILDEFONS 103.769,35 1.190,83 0,00 104.960,18 
0780 2411G 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I 

I.LAB. 123.360,00 1.500,49 0,00 124.860,49 
0780 2411I 1310000 LAB. EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL 

(MAL.MENTALS) 0,00 252,87 0,00 252,87 
0780 2411K 1310000 LAB.EVENTUAL/PLA METROPOLITA SUPORT 

POL.SOCIALS 214.959,00 1.879,19 0,00 216.838,19 
0780 2411N 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T 0,00 287,87 0,00 287,87 
0780 2411R 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC EXTRAORDINARI  0,00 249.353,00 0,00 249.353,00 
0780 2411R 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC EXTRAORDINARI  0,00 122.773,00 0,00 122.773,00 
0780 2411S 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015 0,00 486.727,00 0,00 486.727,00 
0780 2411S 1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA OCUPACIO EXTRAORD. 2015 0,00 160.873,00 0,00 160.873,00 
0780 2411T 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SAFI 0,00 170,51 0,00 170,51 
0780 2411U 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA REINICIA'T 0,00 524,32 0,00 524,32 
0780 2411V 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS 0,00 524,32 0,00 524,32 
0780 3110A 1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 31.718,00 347,38 0,00 32.065,38 
0780 3110A 1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 17.936,00 313,11 0,00 18.249,11 
0780 3110A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA 13.147,00 129,48 0,00 13.276,48 
0780 3111A 1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT 17.671,00 232,88 0,00 17.903,88 
0780 3111A 1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.156,00 107,46 0,00 6.263,46 
0780 3111A 1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT 4.024,00 53,43 0,00 4.077,43 
0780 3111B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I 

ZOONOSIS 29.829,00 405,04 0,00 30.234,04 
0780 3200A 1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO 33.870,00 422,18 0,00 34.292,18 
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0780 3200A 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO 19.550,00 339,38 0,00 19.889,38 
0780 3200A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO 16.231,00 155,62 0,00 16.386,62 
0780 3200A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO 68.615,00 951,99 0,00 69.566,99 
0780 3230A 1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES 161.534,00 2.959,54 0,00 164.493,54 
0780 3230A 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES 55.512,00 1.043,93 0,00 56.555,93 
0780 3230A 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES 147.894,00 2.612,40 0,00 150.506,40 
0780 3230A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES 41.187,00 686,81 0,00 41.873,81 
0780 3230C 1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL 329.157,00 4.516,67 0,00 333.673,67 
0780 3230C 1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL 115.237,00 1.903,01 0,00 117.140,01 
0780 3230C 1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL 115.555,00 1.506,23 0,00 117.061,23 
0780 3230C 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL 514.976,00 7.028,15 0,00 522.004,15 
0780 3230D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI 579.020,00 7.335,91 0,00 586.355,91 
0780 3260B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ 181.657,00 2.628,48 0,00 184.285,48 
0780 3260F 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA 290.329,00 4.355,16 0,00 294.684,16 
0780 3270A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR 85.553,00 1.341,51 0,00 86.894,51 
0780 3270B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM 5.878,00 92,97 0,00 5.970,97 
0780 3271A 1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 11.040,00 178,79 0,00 11.218,79 
0780 3271A 1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 4.899,00 85,05 0,00 4.984,05 
0780 3271A 1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 6.579,00 100,61 0,00 6.679,61 
0780 3272A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA 52.309,00 977,08 0,00 53.286,08 
0780 3272B 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA 60.417,00 1.196,50 0,00 61.613,50 
0780 3300A 1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 161.213,00 2.531,55 0,00 163.744,55 
 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 3300A 1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE 

CIUTADANIA 57.857,00 1.090,19 0,00 58.947,19 
0780 3300A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE 

CIUTADANIA 74.169,00 796,28 0,00 74.965,28 
0780 3300A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. 

CIUTADANIA 74.096,00 2.015,49 0,00 76.111,49 
0780 3300B 1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA 45.306,00 564,72 0,00 45.870,72 
0780 3300B 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA 22.086,00 374,47 0,00 22.460,47 
0780 3300B 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA 29.397,00 282,44 0,00 29.679,44 
0780 3300B 1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA 51.680,00 1.047,32 0,00 52.727,32 
0780 3301A 1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT 16.113,00 206,95 0,00 16.319,95 
0780 3301A 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT 8.161,00 141,67 0,00 8.302,67 
0780 3301A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT 18.538,00 146,36 0,00 18.684,36 
0780 3301A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT 64.031,00 981,71 0,00 65.012,71 
0780 3321A 1200800 R.B./BIBLIOTEQUES 167.564,00 1.964,09 0,00 169.528,09 
0780 3321A 1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES 61.265,00 838,42 0,00 62.103,42 
0780 3321A 1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES 72.917,00 848,07 0,00 73.765,07 
0780 3321A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES 42.613,00 332,04 0,00 42.945,04 
0780 3360A 1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 48.070,00 30.576,72 0,00 78.646,72 
0780 3360A 1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 22.505,00 10.373,87 0,00 32.878,87 
0780 3360A 1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS 38.076,00 7.521,90 0,00 45.597,90 
0780 3400A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS 72.622,00 865,77 0,00 73.487,77 
0780 3410A 1200800 R.B./JOCS ESCOLARS 14.862,00 223,06 0,00 15.085,06 
0780 3410A 1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS 3.641,00 63,21 0,00 3.704,21 
0780 3410A 1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS 3.812,00 55,68 0,00 3.867,68 
0780 3410A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS 24.231,00 353,05 0,00 24.584,05 
0780 3410B 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR 27.601,00 342,91 0,00 27.943,91 
0780 3420A 1200800 R.B./PISCINES 34.107,00 575,37 0,00 34.682,37 
0780 3420A 1210000 C. DESTÍ/PISCINES 12.679,00 220,40 0,00 12.899,40 
0780 3420A 1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES 22.544,00 356,03 0,00 22.900,03 
0780 3420A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES 73.854,00 710,07 0,00 74.564,07 
0780 3420B 1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 35.922,00 454,73 0,00 36.376,73 
0780 3420B 1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES 14.565,00 200,84 0,00 14.765,84 
0780 3420B 1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES 35.183,00 343,07 0,00 35.526,07 
0780 3420B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES 108.377,00 1.729,43 0,00 110.106,43 
0780 4300A 1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 161.776,00 2.366,70 0,00 164.142,70 
0780 4300A 1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 70.423,00 1.302,36 0,00 71.725,36 
0780 4300A 1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 87.031,00 1.129,48 0,00 88.160,48 
0780 4301A 1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ 16.650,00 234,58 0,00 16.884,58 
0780 4301A 1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 9.775,00 234,58 0,00 10.009,58 
0780 4301A 1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 14.694,00 234,58 0,00 14.928,58 
0780 4301A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ 22.802,00 296,11 0,00 23.098,11 
0780 4312A 1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS 25.712,00 406,16 0,00 26.118,16 
0780 4312A 1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS 11.054,00 192,44 0,00 11.246,44 
0780 4312A 1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS 12.197,00 181,83 0,00 12.378,83 
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0780 4312A 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS. 30.081,00 374,22 0,00 30.455,22 
0780 4930A 1200800 R.B./CONSUM 28.438,00 426,40 0,00 28.864,40 
0780 4930A 1210000 C. DESTÍ/CONSUM 9.798,00 171,05 0,00 9.969,05 
0780 4930A 1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM 15.613,00 245,19 0,00 15.858,19 
0780 9200A 1200800 R.B./RECURSOS HUMANS 94.897,00 1.266,54 0,00 96.163,54 
0780 9200A 1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS 43.399,00 757,27 0,00 44.156,27 
0780 9200A 1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS 74.922,00 861,67 0,00 75.783,67 
0780 9200A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS 43.457,00 665,93 0,00 44.122,93 
0780 9200C 1200800 R.B./INFORMATICA 107.657,00 1.423,52 0,00 109.080,52 
0780 9200C 1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA 46.200,00 805,73 0,00 47.005,73 
0780 9200C 1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA 70.126,00 12.717,40 0,00 82.843,40 
 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 9200D 1200800 R.B./CONSERGERIA 113.615,00 1.745,07 0,00 115.360,07 
0780 9200D 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA 42.124,00 653,82 0,00 42.777,82 
0780 9200D 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA 83.268,00 1.242,18 0,00 84.510,18 
0780 9200D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA 45.838,00 763,42 0,00 46.601,42 
0780 9200G 1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL 99.943,00 1.410,18 0,00 101.353,18 
0780 9200G 1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL 49.081,00 793,04 0,00 49.874,04 
0780 9200G 1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL 105.568,00 1.587,58 0,00 107.155,58 
0780 9200H 1200800 R.B./ARXIU 27.885,00 400,68 0,00 28.285,68 
0780 9200H 1210000 C.DESTÍ/ARXIU 9.797,00 159,16 0,00 9.956,16 
0780 9200H 1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU 10.834,00 174,93 0,00 11.008,93 
0780 9200H 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU 32.666,00 445,43 0,00 33.111,43 
0780 9200I 1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA 53.627,00 591,80 0,00 54.218,80 
0780 9200I 1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA 31.203,00 544,72 0,00 31.747,72 
0780 9200I 1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA 30.772,00 404,08 0,00 31.176,08 
0780 9200J 1200800 R.B./CONTRACTACIO 74.667,00 999,81 0,00 75.666,81 
0780 9200J 1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ 29.362,00 511,44 0,00 29.873,44 
0780 9200J 1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ 44.586,00 578,27 0,00 45.164,27 
0780 9200L 1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS 18.885,00 245,27 0,00 19.130,27 
0780 9200L 1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS 8.161,00 142,47 0,00 8.303,47 
0780 9200L 1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS 5.791,00 79,28 0,00 5.870,28 
0780 9200M 1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ 42.240,00 2.928,57 0,00 45.168,57 
0780 9200M 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ 115.759,00 1.485,71 0,00 117.244,71 
0780 9220A 1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA 98.245,00 1.019,01 0,00 99.264,01 
0780 9220A 1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA 46.083,00 642,39 0,00 46.725,39 
0780 9220A 1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA 88.318,00 4.859,59 0,00 93.177,59 
0780 9220A 1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA 28.861,00 396,96 0,00 29.257,96 
0780 9220B 1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL 65.429,00 940,68 0,00 66.369,68 
0780 9220B 1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL 25.519,00 444,16 0,00 25.963,16 
0780 9220B 1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL 35.091,00 325,26 0,00 35.416,26 
0780 9220C 1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES 14.358,00 206,49 0,00 14.564,49 
0780 9220C 1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES 4.899,00 85,05 0,00 4.984,05 
0780 9220C 1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES 11.637,00 106,99 0,00 11.743,99 
0780 9240A 1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 41.647,00 668,80 0,00 42.315,80 
0780 9240A 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 14.564,00 253,54 0,00 14.817,54 
0780 9240A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 23.234,00 368,18 0,00 23.602,18 
0780 9240A 1300000 LAB. FIX/BÀSIQUES/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 32.937,00 422,01 0,00 33.359,01 
0780 9241A 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS 70.013,00 923,77 0,00 70.936,77 
0780 9250A 1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA 125.771,00 1.866,81 0,00 127.637,81 
0780 9250A 1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA 51.980,00 905,52 0,00 52.885,52 
0780 9250A 1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA 89.988,00 1.382,13 0,00 91.370,13 
0780 9250A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA 17.083,00 279,58 0,00 17.362,58 
0780 9310A 1200800 R.B./INTERVENCIO 195.665,00 2.747,87 0,00 198.412,87 
0780 9310A 1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ 93.872,00 1.681,50 0,00 95.553,50 
0780 9310A 1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ 206.214,00 2.406,39 0,00 208.620,39 
0780 9320A 1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA 167.556,00 2.409,42 0,00 169.965,42 
0780 9320A 1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA 68.780,00 1.218,75 0,00 69.998,75 
0780 9320A 1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA 96.104,00 1.128,34 0,00 97.232,34 
0780 9320B 1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA 31.830,00 571,29 0,00 32.401,29 
0780 9320B 1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA 14.276,00 312,77 0,00 14.588,77 
0780 9320B 1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA 19.057,00 249,24 0,00 19.306,24 
0780 9320B 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA 22.802,00 340,69 0,00 23.142,69 
0780 9330A 1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS 53.268,00 725,71 0,00 53.993,71 
0780 9330A 1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS 22.359,00 389,46 0,00 22.748,46 
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 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 9330A 1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS 33.765,00 509,97 0,00 34.274,97 
0780 9330B 1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 55.174,00 981,50 0,00 56.155,50 
0780 9330B 1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 23.843,00 584,08 0,00 24.427,08 
0780 9330B 1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 44.563,00 729,58 0,00 45.292,58 
0780 9330B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS 192.501,00 3.164,46 0,00 195.665,46 
0780 9340A 1200800 R.B./TRESORERIA 98.365,00 1.304,52 0,00 99.669,52 
0780 9340A 1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA 44.812,00 770,36 0,00 45.582,36 
0780 9340A 1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA 99.003,00 1.177,60 0,00 100.180,60 
 
 TOTAL DESPESES  1.635.226,00 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 12.668.079,13 1.635.226,00 0,00 14.303.305,13 
 
 TOTAL INGRESSOS  1.635.226,00 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS 
TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.3200A.2260204 PUBLICITAT/EDUCACIÓ (CR) 0,00 196,02 0,00 196,02 
0003.9200M.2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR) 0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 
0003.9240A.2260204 PUBLIC. I PUBLICITAT/ACCIÓ COMUNITÀRIA (CR) 0,00 205,70 0,00 205,70 
0003.9240A.2400001 EDICIONS/ACCIÓ COMUNITÀRIA (CR) 0,00 999,99 0,00 999,99 
0007.9250A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/OF. AT. CIUTADA (CR) 0,00 3,30 0,00 3,30 
0112.1500C.2130006 REPARACIÓ MAQUINARIA/MANTENIMENT (CR) 0,00 8,11 0,00 8,11 
0112.1500C.2210302 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT (CR) 0,00 1.209,97 0,00 1.209,97 
0112.1500C.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PÚBLIC (CR) 0,00 124,30 0,00 124,30 
0112.1500C.2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR) 0,00 34,92 0,00 34,92 
0112.1532B.2219904 SUBM. MATERIAL VIES PÚBLIQUES (CR) 0,00 1.106,33 0,00 1.106,33 
0112.1621A.2269901 ELIMINACIÓ RESIDUS VIA PÚBLICA (CR) 0,00 253,28 0,00 253,28 
0112.1710A.2100003 REP. INSTAL·LACIÓ REG PER ASPERSIÓ (CR) 0,00 15.544,19 0,00 15.544,19 
0112.3111B.2279901 RECOLLIDA D'ANIMALS (CR) 0,00 5.148,40 0,00 5.148,40 
0112.3230B.6320001 INSTAL·LACIONS ESCOLES (CR) 0,00 1.828,31 0,00 1.828,31 
0112.3420B.2130005 CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 0,00 8.484,40 0,00 8.484,40 
0112.3420B.2219904 SUB. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 0,00 30,98 0,00 30,98 
0112.3420B.6320001 INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 0,00 1.007,23 0,00 1.007,23 
0112.9330B.2130003 REP. CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT (CR) 0,00 13.591,72 0,00 13.591,72 
0112.9330B.2130004 REPARACIÓ ALARMES I EXTINTORS (CR) 0,00 2.415,83 0,00 2.415,83 
0112.9330B.2130005 REPARACIÓ ASCENSORS (CR) 0,00 744,51 0,00 744,51 
0112.9330B.2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR) 0,00 2.828,89 0,00 2.828,89 
0112.9330B.6320001 INSTAL·LACIONS EDIFICIS PÚBLICS (CR) 0,00 2.859,54 0,00 2.859,54 
0112.9330C.2211002 PRODUCTES NETEJA (CR) 0,00 79,32 0,00 79,32 
0331.3110A.2269901 DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA (CR) 0,00 3.242,40 0,00 3.242,40 
0332.2311B.2269901 DESPESES DIVERSES/INFÀNCIA (CR) 0,00 789,53 0,00 789,53 
 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0551.1500A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ACCIÓ TERRITORIAL (CR) 0,00 38,50 0,00 38,50 
0551.1500A.2229901 SERVEI MISSATGERIA/ACCIÓ TERRITORIAL (CR) 0,00 90,97 0,00 90,97 
0551.1510B.2260301 ANUNCIS OFICIALS/ACCIÓ TERRITORIAL (CR) 0,00 1.282,60 0,00 1.282,60 
0661.3300B.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR) 0,00 4.598,99 0,00 4.598,99 
0661.3300B.2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/CULTURA (CR) 0,00 145,20 0,00 145,20 
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0661.3340A.2260905 MÚSICA (CR) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
0661.3340B.2260901 EXPOSICIONS (CR) 0,00 12,10 0,00 12,10 
0661.3340D.2260901 TEATRE (CR) 0,00 9.309,34 0,00 9.309,34 
0661.3380A.2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR) 0,00 4.160,95 0,00 4.160,95 
0661.3380A.2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR) 0,00 32,02 0,00 32,02 
0661.3380A.2260909 REIS (CR) 0,00 1.268,27 0,00 1.268,27 
0661.3380A.2260910 ACTIVITATS/CULTURA (CR) 0,00 2.126,83 0,00 2.126,83 
0662.3321A.2130003 REPARACIÓ, CONSERV. I MANTENIMENT INSTAL. XBC (CR) 0,00 1.256,42 0,00 1.256,42 
0662.3321A.2200004 MATERIAL NO INV./XBC (CR) 0,00 711,48 0,00 711,48 
0662.3321A.2269906 ACTIVITATS/XBC (CR) 0,00 358,50 0,00 358,50 
0662.3321A.6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS DOC.) (CR) 0,00 2.123,80 0,00 2.123,80 
0662.3330A.2130003 MANTENIMENT EQUIPS/CASTELL (CR) 0,00 700,00 0,00 700,00 
0662.3330B.2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/MUSEU C. MERCADER (CR) 0,00 2.283,27 0,00 2.283,27 
0662.3330B.2260902 ACTIVITATS/MUSEU (CR) 0,00 4.694,80 0,00 4.694,80 
0662.3330B.2260904 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 3.065,00 0,00 3.065,00 
0662.3330B.2270601 MONITORATGE VISITES CAN MERCADER (CR) 0,00 2.976,60 0,00 2.976,60 
0662.3330B.6230009 ADQ. EQUIPS AUDIOVISUALS MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 1.167,65 0,00 1.167,65 
0662.3360A.2270604 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS/MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 4.356,00 0,00 4.356,00 
0662.3360A.6230002 ADQ. MATERIALS IL·LUMINACIÓ SALES EXPOSICIÓ (CR) 0,00 590,00 0,00 590,00 
0663.3200A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIÓ (CR) 0,00 33,00 0,00 33,00 
0663.3200A.2229901 ALTRES DESPESES EN COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR) 0,00 59,28 0,00 59,28 
0663.3230C.2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 689,79 0,00 689,79 
0663.3230C.2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 411,19 0,00 411,19 
0663.3230D.2211002 MATERIAL NETEJA/E.E.E. VIROLAI (CR) 0,00 314,39 0,00 314,39 
0663.3230D.2269904 DESPESES DIVERSES/E. E. E. VIROLAI (CR) 0,00 1.319,26 0,00 1.319,26 
0663.3260F.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA DE MUSICA (CR) 0,00 196,75 0,00 196,75 
0663.3260F.2200102 MATERIAL TÈCNIC/ESCOLA DE MÚSICA (CR) 0,00 170,90 0,00 170,90 
0663.3260F.2230001 TRANSPORTS/ESCOLA DE MÚSICA (CR) 0,00 181,50 0,00 181,50 
0665.3260B.2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR) 0,00 500,00 0,00 500,00 
0665.3270A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI FAMILIAR (CR) 0,00 95,49 0,00 95,49 
0666.2312A.2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ DONA (CR) 0,00 5.329,25 0,00 5.329,25 
0666.2312A.2270601 TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR) 0,00 2.904,63 0,00 2.904,63 
0771.9340A.2210504 SUBMINISTRAMENT AIGUA FONTS/TRESORERIA (CR) 0,00 31,90 0,00 31,90 
0777.9320A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./GESTIÓ TRIBUTÀRIA (CR) 0,00 100,16 0,00 100,16 
0777.9320A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA (CR) 0,00 33,00 0,00 33,00 
0780.9200B.1620001 FORMACIÓ DE PERSONAL (CR) 0,00 1.143,00 0,00 1.143,00 
0781.9200G.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/SECRETARIA (CR) 0,00 34,10 0,00 34,10 
0781.9330A.2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/PATRIMONI (CR) 0,00 88,92 0,00 88,92 
0781.9330A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/PATRIMONI (CR) 0,00 11,00 0,00 11,00 
0881.3301A.2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR) 0,00 47,17 0,00 47,17 
0881.3301A.2230001 TRANSPORTS/JOVENTUT (CR) 0,00 137,42 0,00 137,42 
0881.3341B.2260904 BUCS D'ASSAIG (CR) 0,00 8,81 0,00 8,81 
0881.3371A.2219901 JOCS I JOGUINES (CR) 0,00 60,00 0,00 60,00 
0882.3271A.2269904 DESPESES DIVERSES/COOPERACIÓ (CR) 0,00 2.075,00 0,00 2.075,00 
0883.9241C.2269901 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (CR) 0,00 840,95 0,00 840,95 
0883.9241D.2269904 SUPORT A ENTITATS INNOVACIÓ (CR) 0,00 2.299,00 0,00 2.299,00 
 
 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
1001.3400A.2200202 MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./ESPORTS (CR) 0,00 52,49 0,00 52,49 
1001.3400A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR) 0,00 73,15 0,00 73,15 
1001.3410A.2260901 JOCS ESCOLARS (CR) 0,00 549,01 0,00 549,01 
1001.3410B.2260902 ESPORT POPULAR (CR) 0,00 965,89 0,00 965,89 
1001.3410C.2260903 CURSES I CAMINADES POPULARS (CR) 0,00 82,50 0,00 82,50 
1001.3410C.2260904 ACTIVITATS/ESPORTS (CR) 0,00 373,40 0,00 373,40 
1401.3340C.2200101 ADQ.LLIBRES I PUBLICACIONS/CIUTAT LECTURA (CR) 0,00 1.775,30 0,00 1.775,30 
1401.3340C.2270601 ACTIVITATS/CIUTAT DE LA LECTURA (CR) 0,00 701,80 0,00 701,80 
 
 TOTAL DESPESES  136.227,86 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 14.303.305,13 136.227,86 0,00 14.439.532,99 
 
 TOTAL INGRESSOS  136.227,86 0,00 
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Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ................................  1.636.369,00 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ......................  520.233,60 27.505,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .............................  1.418.081,32 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals .........................................  2.961.904,80 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital ...........................  7.790.449,27 0,00 
Cap. VIII.- Actius financers .........................................  140.000,00 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  14.467.037,99 27.505,00 
 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers ........................................  14.439.532,99 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  14.439.532,99 0,00 
 
 
Segon.- Afectar la despesa corresponent al projecte de lloguer d’habitatges amb fins 
socials d’import 735.000,00 euros a ingressos de l’Impost sobre increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana.  
 
Tercer.- Declarar la partida 0663.3260G.8300000 – Fons Social de Finançament 
d’Estudis Universitaris ampliable en funció dels majors ingressos liquidats pel 
concepte 0770.83000 – Reintegraments de préstecs de fóra del Sector Públic a Curt 
Termini. 
 
Quart.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Cinquè.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És una modificació de crèdit important. 
 
Comencem perquè hi ha modificacions per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses. Això són les altes i 
baixes, baixes de partides i altes pel mateix import. En aquest cas estem 
parlant de 27.505 euros. 
 
D’altra banda, també hi ha factures que no es van poder pagar durant l’any 
passat perquè no van arribar. Han arribat en el 2015, per tant s’han de posar 
en el pressupost del 2015, parlem de 136.227,86 euros. És la modificació de 
reconeixement de crèdit d’exercicis tancats.  
 
També hi ha un tema important en el capítol I, aproximadament 1.635.226 
euros i aquest mereix una explicació pedagògica perquè bàsicament són dos 
temes fonamentals els que generen aquesta modificació. 
 
A partir de la Llei que es va aprovar al seu moment, vam haver de bloquejar 
tota la part de la paga extraordinària dels funcionaris, perquè senzillament per 
aquella Llei s’havia de bloquejar o no s’havia de pagar aquesta paga 
extraordinària. A finals de l’any passat també va sortir per Llei que les 
Corporacions Locals que tinguessin el seus números sanejats si podien pagar 
la part meritada, que eren uns tres mesos i pico, d’aquesta quantitat de la 
paga tenien que pagar del 100%. 
 
Nosaltres vam bloquejar aquesta quantitat que era aproximadament un milió 
d’euros i ara el que fem és tornar una quantitat aproximadament de 350.000 
euros, que és la part meritada. L’agafem d’aquest bloqueig, la tornem a posar 
al Pressupost perquè els funcionaris i funcionàries puguin cobrar aquesta paga 
perquè considerem i sobretot tenim en compte que els nostres números 
estan sanejats, aquests diners són seus i, per tant, els hi hem de tornar. Això 
seria una part d’aquests milió sis-cents. 
 
L’altra part, aproximadament un milió cent mil o un milió cent cinquanta, ve 
derivada pel següent. L’any passat al novembre vam cobrar una plusvàlua per 
la venda d’un edifici del Word Trade Centre. Aquesta plusvàlua va ser 
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aproximadament de nou-cents mil euros. Aquests nou-cents mil euros s’han 
dedicat a fer la contractació de 150 persones mitjançant Plans d’Ocupació. Ja 
hem explicat que com altres administracions no ho fan, nosaltres sí que ho 
fem. És un recurs extraordinari que vam tenir al mes de novembre i vam 
agafar diners del Pressupost del final de 2014 i del començament del 2015 per 
poder fer aquestes 150 contractacions. 
 
Una vegada que hem rebut aquests nou-cents mil euros, els tornem a posar al 
Pressupost perquè el que farem amb ells és tornar a contractar a 150 
persones. Això serà en les properes setmanes hem utilitzat aquests nou-cents 
mil euros per contractar 150 persones en el seu moment. Del pressupost que 
teníem en aquell moment vam treure per poder fer aquesta contractació, 
tornarem a contractar 150, no és que posem dues vegades els nou-cents mil 
euros, posem una, i els altres nou-cents surten del mateix Pressupost. 
 
Això vol dir que nosaltres ja havíem comptabilitzat nou-cents mil euros per 
contractar a 150 persones al 2015. I, segon, posem nou-cents mil euros més 
per contractar aquestes 150 persones. Més o menys, aproximadament, és 
aquest milió sis-cents mil euros de modificació de crèdit en el tema del Capítol 
I. 
 
I per últim, modificacions de crèdit amb càrrec al romanent de Tresoreria, són 
12.668.079,13 euros. 
 
Parlava abans de què ens havíem de quedar amb la capacitat de finançament, 
que eren més de vuit milions. Aquesta capacitat de finançament, aquest 
superàvit pressupostari de vuit milions tres-cents mil euros, per Llei l’hem de 
dedicar a amortitzar deute. Ho hem de fer sí o sí. Llavors, d’aquests vuit 
milions tres-cents mil euros el que ja està per amortitzar, que ja tenim 
nosaltres al Pressupost, són aproximadament tres milions. Amb la qual cosa 
hem de destinar d’aquests vuit milions tres-cents la quantitat restant, és a dir, 
5.150.613,72 per amortitzar deute.  
 
Ara mateix el deute de l’Ajuntament és de quatre milions i mig 
aproximadament. Si nosaltres amortitzéssim aquesta quantitat, primer ens 
quedaríem sense deute a l’Ajuntament, però sobretot el que passaria és que 
hauríem de tornar prop de set-cents, vuit-cents mil euros a la Diputació, 
perquè els préstecs que ens va fer al seu dia la Diputació de Barcelona estaven 
subvencionats en una parell de punts, els seus tipus d’interès. Per tant, 
hauríem de pagar, no només el deute sinó aquest diferencial de tipus 
d’interès. És a dir, la subvenció que nosaltres vam rebre econòmicament, no 
és rendible. 
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Per tant el que fem és aquesta quantitat de 5.150.000 euros la passem a 
l’empresa municipal perquè ella sí que pugui baixar l’endeutament que té ara 
mateix concertat amb les entitats financeres. 
 
D’altra banda, tenim dues partides de modificació de crèdit també 
importants. Una de 2.362.000 que és d’adquisició de terrenys, però 
bàsicament això també bé per Llei, és una expropiació que hem de fer, de dos 
finques que estan al carrer Silici, i això ho hem de pagar sí o sí. 
 
Hi ha també una altra modificació de crèdit de 2.442.042,34 euros que és 
relativa al proper conveni que signarà l’Entitat Metropolitana de Barcelona, 
un conveni que es farà entre aquesta entitat, l’Ajuntament de Sant Joan i 
l’Ajuntament de Cornellà, pel soterrament de les línies elèctriques que són 
frontereres entre Sant Joan i Cornellà. És a dir, ja portem deu milions d’euros 
en modificacions. 
 
Val a dir també que s’ha tornat a vendre un altre edifici del Word Trade 
Centre, no el que parlàvem abans, un altre. I això significarà també el 
cobrament de 875.000 euros més en concepte de plusvàlua. Això ho explicava 
abans l’Emilia, quan parlàvem en el Ple anterior del Síndic. 
 
Aquests 875.000 euros es dedicaran, primer, a fer una transferència a 
Procornellà. Per què?, perquè es puguin donar subvencions, ajudar a persones 
que vulguin llogar un pis i no tinguin quantitat suficient per pagar aquest pis. 
Seran 735.000 euros que passaran a Procornellà i Procornellà farà convenis, 
contractes, el que sigui, en els quals els preus seran subvencionats 
aproximadament un 60%, un 70%. 
 
I per altra banda, 140.000 euros que aniran a un Fons de finançament als 
estudis universitaris. En aquest cas els nois i noies d’aquesta ciutat que 
compleixin uns determinats requisits, òbviament que siguin estudiants 
relativament bons, que no deixin d’anar a la Universitat pel fet que no tinguin 
recursos per fer-ho. L’Ajuntament, obrirà aquesta possibilitat per poder pagar 
la matrícula i que es tingui aquest accés a la Universitat per nois i noies de 
Cornella que vulguin i que puguin cursar aquests estudis universitaris. 
 
També hi ha altres modificacions importants. Una de 385.000 euros per fer tot 
el projecte que s’ha de fer en el que abans era l’Institut Gaudí de la 
Construcció. Serà un equipament nou en el qual es faran varies coses amb 
varies entitats de la ciutat. Hi ha un projecte que s’ha de fer i s’ha de pagar. 
 
També es dedicaran 175.000 euros a poder donar subvencions a aquelles 
Comunitats que vulguin posar un ascensor en la seva comunitat. Això no és 
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nou, s’està fent des de fa molt de temps i nosaltres continuem atès que tenim 
aquesta capacitat per fer-ho. 
 
Hem de posar una quantitat de 242.000 euros en l’aportació que farem a 
l’Àrea Metropolitana, perquè en la participació en els tributs de l’Estat, hem 
obtingut una quantitat major d’ingrés i hem de traspassar el 9% d’aquesta 
major quantitat a l’Entitat Metropolitana. 
 
Hi ha dos temes que, encara que econòmicament potser no són de tant calat, 
són molt importants qualitativament. Un, és que s’augmenta la partida d’ajuts 
a adults per serveis socials. Hem estat parlant abans en el Ple del Síndic de 
Greuges que aquestes partides són importants, bàsicament perquè altres 
Administracions no posen els diners. Nosaltres augmentem 50.000 euros, 
quedarà aquesta partida prop de 500.000 euros. I també en un conveni amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona d’emergència social per poder atendre 
situacions de risc. 
 
Hi ha també 60.000 euros, per poder donar ajuts a la rehabilitació d’aquells 
edificis que estiguin catalogats com a patrimoni. També per a què es puguin 
fer aquestes rehabilitacions i la imatge d’aquests edificis sigui millor que la 
que tenen ara. 
 
Recalcaria sobretot que allò que no estem obligats per Llei, en el tema de les 
comissions, en el tema del deute, el que es fa és un esforç bàsicament per 
cobrir aquelles qüestions, que altres Administracions no fan, i que nosaltres, 
en la mesura de les possibilitats que tenim, intentem fer-ho. 
 
Està clar en el tema de les dues plusvàlues que són 1.700.000 euros i que es 
dediquen a això, contractar persones, ajudar persones per a què puguin 
accedir als estudis universitaris i per a què puguin accedir a un pis, ja que ara 
mateix no podrien si no fos per aquesta situació. 
 
 
Senyor Jordi Rosell i Segura, Portaveu del Grup Municipal de CiU 
 
Manifestar que nosaltres ja sabem que en aquest punt sempre votem 
abstenció donat que va ser el nostre posicionament en el Pressupost, però sí 
diferenciar que hi ha actuacions que nosaltres podem estar a favor, d’altres 
que podem fer aquest vot de confiança i d’altres que podem estar en contra. 
 
Podem estar a favor per exemple del soterrament de les línies elèctriques de 
que parla aquest conveni. Aquesta és una mesura que crec és molt important 
pels veïns i veïnes de la zona. 
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També un vot de confiança pel cas que ja vam dir de les obres del Parc 
Esportiu. Posem 60.000 euros més, i ara són 150.000 euros que van per 
aquestes goteres que hi ha a les cobertes del Parc Esportiu. Per a això vot de 
confiança però en el futur el què hem de fer és reclamar aquests diners. 
 
I també manifestar actuacions que nosaltres trobem i creiem que són 
contraries. Una és la transferència pel cas del lloguer social, nosaltres no som 
contraris al lloguer social, nosaltres estem a favor de què la provisió dels pisos 
de lloguer social, de tenir pisos de propietat municipal que puguin ser cedits a 
les persones temporalment. Sempre hem manifestat que, si us plau, que 
surtin més pisos, que Cornellà pugui tenir més. Creiem que tenir més pisos, 
tenir aquesta provisió per sobre de la via de la subvenció, ha de ser molt 
millor, per tant nosaltres no l’acabem d’entendre. 
 
Una altra és la transferència dels cinc milions d’euros a Procornellà. Entenem 
que donat el marc legislatiu i tot el que tenim, és la millor solució, però crec 
que no hem d’obviar que tenim una legislació que en al seu moment es van 
fer subvencions per part del Govern de la Diputació, el que feien era 
subvencionar a qui s’endeutava. I per tant el que estem fent és incentivant a 
què els Ajuntaments prenguin aquest deute. 
 
Per a nosaltres el que s’hauria d’haver fet és que aquesta subvenció per 
determinats municipis, per municipis que poden buscar el seu equilibri 
pressupostari, doncs no acabi existint. I això ha sigut el que ha acabat passant 
en alguns municipis, i ara, a dia d’avui, ens perjudica. El millor que ens podria 
passar a dia d’avui és que, si aquesta subvenció no hagués existit, ara 
estaríem amortitzant el deute de l’Ajuntament i no el de l’empresa municipal, 
i això a criteri del Govern de torn. 
 
En qualsevol cas, fer esment de què aquest superàvit nosaltres seguim 
pensant que on estaria millor és a la butxaca dels ciutadans, perquè hem de 
recordar que hem seguit amb aquest augment dels impostos per part de 
l’Ajuntament. Si hem tingut aquest superàvit, nosaltres tenim molt present 
que aquesta congelació d’impostos hagués implicat menys superàvit. I el que 
no estaríem fent és transferir aquests diners que han sortit de les butxaques 
dels ciutadans de Cornellà, cap a l’empresa pública municipal. 
 
No hem d’oblidar que aquests vuit milions d’euros i tot el que tenim d’aquest 
fons de maniobra, d’aquests 40 llargs milions d’euros no deixen de ser diners 
que també podrien estar en mans dels ciutadans quan les previsions de 
despesa no es compleixen. 
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Aquestes serien a grans trets i de la forma més pedagògica possible les 
partides. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Agrair als veïns i veïnes que encara ens acompanyen.  
 
La veritat és que en aquest Ple hem parlat dels rebuts de la llum, ara parlem 
de 14 milions d’euros i segurament desprès parlarem altra vegada dels rebuts 
de la llum. Vull dir, en xifres segurament anirem del macro al micro però tot té 
la seva relació. 
 
El primer que volia deixar clar és que estem parlant d’una modificació 
pressupostària i, per tant, de posar diners en unes partides. No estem decidint 
avui com gestionarem algunes d’aquestes partides. Ho dic perquè hi ha coses 
que potser estem d’acord en què es generi la partida però en tot cas no 
estarem tan d’acord en com es gestioni a posteriori la partida creada, i per 
tant, al fons que es faci o a la decisió que es prengui. 
 
En aquest sentit no he volgut intervenir en el punt d’abans o fa tres punts, en 
relació al superàvit, entre cometes, de l’Ajuntament, però sí que ho dic aquí 
perquè no ho volia concentrar en una única intervenció. Hem de ser 
conscients que també el superàvit es genera perquè els veïns i les veïnes 
paguem els nostres impostos, en un percentatge alt continuem pagant. I, crec 
que és important reconèixer que la ciutadania continuem pagant els nostres 
IBIS, les empreses continuen pagant les seves taxes, els seus impostos. 
 
És cert que a Cornellà tenim una situació econòmica bona, bàsicament perquè 
la gent continuem pagant, perquè segurament fem una gestió bastant 
austera, en el sentit històric del terme, d’intentar no fer cap malbaratament 
de recursos i ser bastant austers en el què fem. 
 
I també -ho ha dit el Tinent d’Alcalde- perquè els treballadors i les 
treballadores d’aquesta casa no tenen sous disparats. En alguns casos, estem 
parlant de sous molt per sota de la mitjana comarcal o metropolitana en 
determinats llocs de treball. En altres potser no però en determinats llocs de 
treball, els treballadors i les treballadores d’aquest Ajuntament, ja de fa molts 
anys, no només ara sinó ja fa molt anys, estan per sota de la mitjana del que 
cobren en altres llocs. I si a això l’afegim les retallades de sous que ens ha 
imposat el Govern de Madrid, i les retallades de pagues extres, etc, etc, 
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segurament també aquí hi ha part de l’estalvi o “maldit estalvi”, pel nostre 
criteri, que és, tenim diners entre d’altres coses perquè els treballadors i 
treballadores -sempre ho hem dit i sempre ho direm- segurament cobren 
menys del que haurien de cobrar, en alguns casos per culpa d’aquest 
Ajuntament i en d’altres per culpa d’altres Governs que han imposat mesures 
absolutament antidemocràtiques i absurdes per la recuperació econòmica. 
 
En aquest sentit volem fer referència a l’obligació per imperatiu legal d’haver 
de gastar-se aquest superàvit en el pagament de deute. Ja és la segona 
vegada que ens passa, malauradament s’ha de fer, fem la mateixa intervenció 
que vam fer al seu moment, que és “em sap greu haver-nos de gastar uns 
diners que podíem estar invertint en altres coses en pagar el deute”. Entre 
cometes, ens estan obligant, és cert que l’empresa està molt endeutada i que 
té un percentatge d’endeutament alt, però des d’un punt de vista d’economia 
més familiar o domèstica, no estan obligant a pagar despeses que segurament 
i raonablement les hem fet amb endeutament. Per tant, ens estan obligant a 
haver-nos de polir la despesa de la targeta Visa quan podríem estar comprant 
unes necessitats que tenen els nostres fills. I em sembla que no és just. 
 
Ho vam dir al seu moment, és una obligació del senyor Montoro i de la seva 
esquizofrènia i necessitat de tractar els seus traumes, castigant a 
l’Administració Local. Bé, és el que tenim. 
 
En relació a la plusvàlua considerem que és oportú que no la gastem o que no 
s’inverteixi en qüestions estructurals de l’Ajuntament. Creiem que és una 
bona decisió perquè tenim una plusvàlua en funció d’haver venut uns blocs 
del Word Trade Centre, d’haver venut les empreses. Ho tenim ara i l’any que 
ve no el tindrem, per tant és normal que no ho gastem en alguna cosa que 
consolidi, que sigui estructural. Em sembla oportú buscar la manera de fer 
aquesta despesa o fer aquesta inversió en coses més o menys finalistes. 
 
Estem d’acord en què necessitem tenir un fons social d’habitatge. De fet, ha 
estat un debat que hem tingut en aquest Ple i va haver una Moció -si no em 
falla la memòria- que va presentar el Grup de Convergència. Nosaltres vam fer 
una esmena bàsicament per reclamar que aquells habitatges de SAREB i 
d’altres llocs, dels bancs dolents i dels bancs que tenen buits i dels privats i les 
empreses que estan comprant, en la mesura de les possibilitats, aquests 
habitatges, no només els municipals sinó els habitatges de la ciutat que avui 
estan buits, fossin capaços de consolidar-los en un espai municipal que 
pogués gestionar-se municipalment per intentar que aquelles famílies que 
perden l’habitatge o que no poden pagar les despeses de l’habitatge puguin 
tenir accés a un habitatge amb un lloguer més social. 
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Això és una opció similar però no és exactament el que nosaltres demanavem. 
En tot cas, si que creiem que pot ajudar a algunes famílies a poder accedir a 
un habitatge de lloguer social. Per tant, benvingut sigui. No substitueix 
aquesta idea nostra amb la qual vam fer la Moció de sanció als habitatges 
buits dels bancs que és, aquells bancs que tenen -dit malament i ràpid- 
apalancats habitatges buits a la ciutat, es posin a disposició de l’Ajuntament 
perquè els puguem llogar a les famílies que ho necessiten, que és bàsicament 
el que necessitem que es faci en aquesta ciutat, recuperar unes desenes 
d’habitatges buits que hi ha la ciutat perquè la gent els pugui utilitzar. En part 
de l’objectiu estem d’acord però creiem que en tot cas això s’ha d’acabar de 
concretar. 
 
En el mateix sentit el tema del fons dels estudiants. Em sembla correcte que 
intentem ajudar a que aquella gent que vol progressar acadèmicament, se’ls 
ajudi, però no perdem de vista que per a nosaltres és més important premiar 
la progressió que premiar l’excel·lència. És molt important ajudar a aquells 
alumnes que tenen dificultats socials, familiars, acadèmiques, a fer un esforç 
per passar de tres a sis que fer una subvenció pública per ajudar a aquell que 
passi de vuit a nou. No sé si m’estic explicant però creiem que és important 
que li donem les voltes suficients per garantir que fem, si cal, les dues coses, 
però sobretot la primera, ajudar a aquells alumnes, nois i noies que per la 
seva situació familiar, per les dificultats familiars volen fer un esforç de 
formar-se, d’optar per la formació com a manera de progressió social, per 
ajudar-los. Intentar que aquella gent que pot millorar i que millora el seu 
rendiment i que pot accedir a la Universitat i pot mantenir la progressivitat, 
se’ls ajudi, més enllà de si treu un vuit, un nou o un nou i mig, sobretot si és 
aquell que és capaç de millorar la seva situació. 
 
En qualsevol cas, aquests dos temes igual que el de l’Institut Gaudí creiem que 
s’han de concretar. No es concreten avui en la modificació de crèdit, s’han de 
concretar. Nosaltres estem disposats a treballar-ho i a fer propostes en relació 
a intentar que això quedi més concret. Si estiguessin en altres alçades del 
mandat us diria que a partir de demà estaríem disposats a fer-ho, potser el 
que us he de dir és que a partir del 25 de maig estem disposats a fer-ho. En 
tot cas, no hauríem de parlar així sinó que hauríem de comptar amb qui hi 
haurà en aquest plenari el 25 de maig. I creiem que és una de les coses que 
segurament pel proper mandat però amb urgència s’hauran de concretar i 
ajustar. 
 
En tot cas –insisteixo- li donem suport amb el ben entès que estem parlant de 
la creació de les partides pressupostàries i no estrictament de la gestió 
d’aquestes partides. 
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Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Primer, i sense voler, bé jo no ho faré, entrar en les com ha dit el senyor 
Arnau, “traumes i esquizofrènies” d’altres persones, crec que amb el respecte 
és suficient per a defensar la posició de cadascú.  
 
Únicament volia simplement el nostre posicionament. Tradicionalment 
acostumem a votar en contra, ens oposem a les modificacions de crèdit, però 
en aquest cas ens abstindrem perquè entre totes les que ha anat desgranant i 
explicant més importants el Tinent d’Alcalde, hi ha algunes amb les què estem 
d’acord, altres no tant. 
 
Per suposat en el tema de la paga extra dels funcionaris, en tot allò relacionat 
amb partides socials, Institut Gaudí, bé, hi havia varies. I altres que no ho 
estem tant especialment -i ja ho vam dir en el seu moment- en la 
transferència que es fa a Procornellà. Sabem que és per Llei, es va discutir al 
Ple suficientment, però pensem i ho vam dir en aquell moment i ho seguim 
dient ara, que el diner està millor en la butxaca dels ciutadans, o en tot cas, si 
aquest superàvit arriba al final de l’exercici com estan molt acostumats i, es 
que fan modificacions de crèdit contínuament es podria haver destinat 
mitjançant modificació de crèdit a alguna altra cosa més necessària pels 
ciutadans i que realment els ciutadans i ciutadanes la notessin més, podria ser 
qualsevol tema social o qualsevol altra cosa que ells tinguin més a mà. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que el tema està debatut. 
 
Aclarir algunes coses, una mica per intervencions que han hagut. Al Ple 
anterior que es va aprovar destinar aquests diners a reduir endeutament, vaig 
dir que faria una gestió davant el Ministeri d’Hisenda. Ho vaig fer i em va 
donar una resposta taxativa. Em vam dir: “Escolti’m, si vostè no ho fa, és un 
delicte”. Ho dic perquè quedi clar. Ja ho vaig dir en l’anterior Ple i ho dic avui, 
és de totes les modificacions la partida que menys m’agrada. 
 
Ara, tampoc enganyem a la gent, el que té Procornellà són terrenys per 
decidir nosaltres, nosaltres, què volem fer en aquesta ciutat. Compte! no 
enganyem a la gent. Són terrenys que podrien ser de propietat privada i els 
privats decidirien. Són terrenys públics en algun cas, i ho he explicat molt 
sovint últimament, terrenys que quedaran -perdoneu l’expressió “jo em 
moriré i aquelles futures generacions si en queden hauran de decidir què hi 
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faran allà”- però seran d’aquesta ciutat. I aquest sí que és el meu llegat, així 
de clar. 
 
Quan parlem de les coses, hem de parlar sobre qui pren les decisions i això és 
el què estem fent. Com quan parlaves de què al seu moment la Diputació 
havia incentivat l’endeutament, no, no, la Diputació no subvencionava 
l’endeutament sinó que havíem d’accedir a crèdit i ens ajudava. No vull parlar 
de la Diputació del que fa ara i de a qui ajuda, d’acord?, no vull parlar de a qui 
ajuda ara. Ho deixo aquí. 
 
Dos. No vull que al ciutadà se’l prengui el pel. Els vuit milions d’euros que 
tenim, perdoneu, ahir ho explicava a un ciutadà: “Mira, jo podria haver decidit 
congelo els impostos”. I dius: “Mira, que no pugen, aquest any no puguen. 
Mira, com soc simpàtic i hi ha eleccions.” Els que em coneixen saben 
perfectament que no estic disposat a fer això, perquè sembla una pressa de 
pel, una gran pressa de pel dir que s’han de fer coses a la ciutat i no dir com es 
pagaran. 
 
Si nosaltres l’any 2014, i d’això és del què estem parlant ara, haguéssim 
congelat els impostos, ens hauríem estalviat només 400.000 euros tirant molt 
alt, fins a vuit milions queden molts diners. El diner surt d’altres llocs no surt 
de la fiscalitat de les butxaques de la gent d’aquesta ciutat. Ho dic perquè ja 
val, un punt d’un IBI són 190.000 euros, això ho sap el que mira la web de 
l’Ajuntament, no m’ho estic inventant ara, això és així. Vagin amb compte, 
compte amb el què diem a la gent. Una altra cosa és que la gent pugui dir: 
“escolti’m, dóna igual, però vostè ha de congelar els impostos”, d’acord. Però 
nosaltres no podem dir que aquest estalvi és producte de què nosaltres hem 
recaptat més a la gent, seria una tonteria, una aberració. 
 
Hi ha moltes formes d’afrontar el tema de l’arrendament social. Uns poden 
dir: “Escolti, facin pisos. Miri, vostè, amb 700.000 euros pot fer quatre pisos.” I 
altra cosa és crear un fons -que és el que hem decidit- traspassar-ho a 
Procornellà perquè ja gestiona pisos socials, no d’ara, fa molt de temps. 
 
I l’encàrrec que se li fa és, “Miri, durant cinc anys amb aquest fons que li 
donem de diners, vostè arrendarà quaranta pisos amb una tarifa plana que 
ajudarem a dos parts”. La primera, a gent d’aquesta ciutat que té un pis i que 
no s’atreveix a arrendar-ho. Els anem a dir: “Tarifa plana cinc-cents euros, 
durant cinc anys l’Ajuntament t’ho garanteix, i et garanteix que la vivenda es 
quedi en les mateixes condicions.” I segona, aquelles persones que necessiten 
aquella vivenda i que ho saben els serveis socials, com venim fent fins ara, van 
a pagar com a màxim 180 euros. Per intentar ajudar-los això és el que anem a 
fer, quaranta vivendes. Li agradi a qui li agradi, li pesi a qui li pesi, ho farem. I 
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això no és xerrameca. I ho va a gestionar Procornellà, perquè ja gestionem 
trenta més, independentment als del SAREB, als dels bancs i tot el que estem 
fent. 
 
Penso que això és convenient per aquesta ciutat, per a la gent que necessita 
d’aquest recurs, per ajudar-los, però no a què s’eternitzin allà. Ningú vol estar 
en aquesta “puta” eternitat. La gent vol sortir, tenir la mateixa dignitat que 
tenim els demés que ens podem pagar el nostre “puto” pis. A veure si ens 
entenem tots. Com a mínim tenim uns recursos econòmics i ho anem a 
facilitar. 
 
El Fons a la Universitat, estic d’acord, Arnau, però primer vull premiar al que 
és capaç de tenir un bon expedient acadèmic però per la “puta” cartera no 
pot anar a la Universitat. Així de clar, a aquest és al primer que vull premiar. I 
si desprès queden, perfecte, però no ens enganyem, no prenem el pel a la 
gent. Els recursos no són il·limitats, no ho són, i ho sabem tots els que estem 
aquí, ho sabem perfectament. 
 
Ens ha costat més de cinc anys arribar a un acord per soterrar les línies 
elèctriques del Fatjó, en un acord que teníem previ amb la Generalitat de 
Catalunya, el tripartit, i va venir el nou Govern i ens va dir que no. Cinc anys he 
trigat fins a trobar una solució casolana, mitjançant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona no mitjançant la Generalitat. Ho farem i només ens quedaran la que 
passa per davant de casa meva i les que estan instal·lades allà en el barri de 
Gavarra. I ja veurem com ho podem fer, perquè allò són molts més diners que 
costarà si algun dia es poden soterrar aquestes línies. 
 
El tema de l’Institut Gaudí, estic d’acord amb tu. El que estem aprovant és 
treure algunes coses i pensar en un espai que l’Ajuntament podria haver 
decidit que ho venem. Però hem decidit no vendre’l, volem fer un equipament 
social, per començar, per l’escola de segona oportunitat, per intentar-ho. 
¿Quina ciutat treballa per una escola de segona oportunitat per aquells nens i 
nenes que a l’escola normal no poden per problemes i dificultats?, nosaltres 
estem treballant fa temps amb una Fundació que treballen aquest tema, i 
amb la Generalitat que vol cooperar en això, perfecte. 
 
Això és el que fem en aquesta modificació de crèdit. Amb franquesa, no estem 
traient els diners de la gent per destinar-los no sabem a què. Sabem per a 
què, amb garanties. Amb les garanties de dir que tant del Pressupost com 
aquesta modificació de crèdit, quan li digui a una persona “Escolti vostè podrà 
accedir a aquest pis durant cinc anys”, aquest Ajuntament té tots aquests 
diners, diners, no papers o acords que no serveixen per res. Els tindrà per 
Procornellà i podrà garantir a aquella persona, “tu cincs anys estàs allà”. I 
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esperem que en cinc anys, que són uns quants, les coses estiguin d’una altra 
forma. Tant de bo!. 
 
Però em reservo una altra opció. Potser això ho incremento, de quaranta 
passo a setanta-cinc, ja veure. Ho he dit abans, crec que el que ens importa a 
tots és tractar el tema de la pobresa, de les conseqüències de la crisi que són 
molt subtils, massa subtils. 
 
I aquesta modificació de crèdit, com la que hem fet durant aquest mandat és 
intentar una bona arquitectura social de la nostra ciutat, entre tots, 
independentment de l’abstenció. Entenc l’abstenció, però mai el Grup de 
Convergència i Unió s’ha oposat a totes les coses que nosaltres hem fet 
d’aquest tipus. No puc dir davant la gent “No, es que, escolti, el Partit Popular, 
Convergència i Unió, això que estem fent ho critiquen”, no és veritat. 
 
Ho podriem fer d’una altra forma, d’acord, però mai ho he criticat. I amb 
l’acord no de Govern, l’acord polític de dues forces polítiques d’esquerra que 
han dit “aquestes són les prioritats”. Això és el que hem fet. I crec que això 
ens dóna autoritat a tots. El que representa aquesta modificació de crèdit és 
això, intentar, dintre de les nostres possibilitats limitades, poder actuar per 
ajudar en allò que podem a la nostra ciutadania. 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
 
 
Punt cinquè.- Estimar parcialment l’al·legació presentada per Global 
Inversiones Europeas, S.L., desestimant la resta d’al·legacions presentades, 
en relació a les actuacions de la recuperació d’ofici dels terrenys que 
envolten la Masia Can Manso. 

Estimar i desestimar 
al·legacions terrenys 
Masia Can Manso. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’Acord del Ple de data 27 de novembre de 2014 en virtut del qual es va iniciar 
procediment d’execució subsidiària dels Acords de Ple de dates 30 de gener de 2014 i 
27 de març de 2014, en relació a les actuacions de la recuperació d’ofici dels terrenys 
que envolten la Masia Can Manso. 
 
Vista la instància presentada en data 10 de desembre de 2014 per Global Inversiones 
Europeas, S.L., amb Registre General d’Entrada núm. 36.375, contra l’Acord anterior 
de data 27 de novembre de 2014, amb les següents al·legacions: 
 
1) Sol·licita que s’ajorni el termini fins el 19 de gener de 2015 per a la retirada de la 

instal·lació de l’estructura metàl·lica, ja que estan tramitant el seu trasllat. 
 
2) En quant a la demolició del paviment de l’aparcament i l’enderroc del tancat de la 

parcel·la, al·lega que l’adquisició de la Masia es va fer supeditada a la concessió 
dels Jardins Can Manso i que procedir a un enderroc del tancament seria deixar a 
mercès dels robatoris i vandalisme tant la pròpia Masia, com totes les 
instal·lacions exteriors (escomesa elèctrica, bomba d’aigua, depuradora, 
canalitzacions d’aigua i recollida) així com la conservació dels propis jardins. 
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3) En quant a les canalitzacions d’aigua-recollida dels terrenys que envolten la Masia, 

al·leguen que s’hauria de considerar la necessitat urgent de donar connexió 
d’aquestes canalitzacions, a la xarxa de clavegueram, atès el perill que suposa per 
la circulació vianant i rodada l’expulsió de l’aigua sobrant de la Masia (per pluges 
abundants) a la vorera exterior de la mateixa. 

 
Vist que segons informe del Director de Projectes d’Espai Públic del dia 2 de febrer de 
2015 en el qual es valora novament el cost de l’execució subsidiària ascendint al total 
de 37.627,78 euros, atès que l’empresa Global Inversiones Europeas, S.L. ha retirat 
l’estructura metàl·lica.  
 
Vist l’informe del Cap de Serveis i Via pública del dia 9 de febrer de 2015. 
 
Vist l’informe de la Cap de Patrimoni i la Secretària General. 
 
En quant a la primera al·legació: 
 
Atès que l’estructura metàl·lica s’ha retirat, si bé queda pendent d’enderrocar el 
fonament de la mateixa, cal estimar l’al·legació parcialment, ja que en quant al 
fonament de l’estructura segueix sense retirar. 
 
 
En quant a la segona al·legació: 
 
2.1. 
 
Sense entrar en valorar les condicions de compravenda de la Masia a l’empresa 
PROCORNELLÀ, atès que es tracta d’un contracte entre privats, i sens perjudici d’això, 
cal dir que ja en el seu dia es va iniciar un procediment de concessió demanial de 
l’entorn sense que es presentés cap empresa, ni Global Inversiones Europeas, S.L., ni 
cap altra. 
 
Així, per Acord de la Junta de Govern Local del 2 de gener de 2008 es va aprovar el 
Plec de Condicions Jurídiques i Económico-Administratives regulador del procediment 
per l’atorgament de la concessió administrativa de l’ús privatiu del voltant de la 
Masia de Can Manso, publicant-se els dies 28 de gener de 2008 al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) i 29 de gener de 2008 al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP), i transcorregut el termini de presentació d’ofertes, atès que no es va 
presentar cap proposició, es va declarar desert el concurs per acord de la Junta de 
Govern Local del 23 d’abril de 2008.  
 
En qualsevol cas, en els moments actuals no hi ha cap acte, contracte, concessió, 
llicència o permís que empari les actuacions realitzades per Global Inversiones, en el 
terreny municipal objecte del present expedient de recuperació d’ofici, i per tant 
l’esmentat terreny està sent indegudament ocupat,  sense autorització ni títol. 
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2.2. 
 
Per altra banda, en quant a les valoracions que fa l’al·legant en relació als perjudicis 
que suposaran enderrocar el tancat de la parcel·la, les actuacions objecte del present 
expedient de recuperació d’ofici deriven d’un expedient previ d’inspecció i disciplina 
urbanística que va incloure entre les actuacions a realitzar l’enderroc d’aquest tancat. 
 
 
En quant a la tercera al·legació: 
 
En primer lloc, es fa palès que aquesta al·legació no té cap relació amb l’objecte del 
present expedient, i sense perjudici de l’anterior, la Masia Can Manso ja disposa 
actualment de clavegueró de connexió a la xarxa pública de clavegueram. 
 
 
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.- Estimar parcialment l’al·legació primera presentada per Global Inversiones 
Europeas, S.L. per les raons exposades en la part expositiva del present Acord. 
 
Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades per Global Inversiones 
Europeas, S.L. per les raons exposades en la part expositiva del present Acord. 
 
Tercer.- Continuar amb el procediment d’execució subsidiària dels Acords de Ple de 
dates 30 de gener de 2014, 27 de març de 2014 i 27 de novembre de 2014 per 
incompliment dels mateixos, en relació a les següents actuacions: Enderroc fonament 
estructura metàl·lica, demolició del paviment on es fa l’ús d’aparcament, enderroc de 
la instal·lació de tancat de part de la parcel·la dels terrenys que envolten la Masia 
Can Manso. 
 
Quart.- Encarregar al Departament d’Espai Públic que executi subsidiàriament 
aquestes obres, incloent la seva contractació, així com a la redacció i aprovació prèvia 
del projecte tècnic corresponent. 
 
Cinquè.- Comunicar a l’empresa Global Inversiones Europeas S.L. que l’import estimat 
i provisional (i a reserva de la liquidació definitiva) de les actuacions a executar de 
forma subsidiària és de trenta-set mil sis-cents vint-i-set euros amb setanta-vuit 
cèntims (37.627,78 euros) IVA inclòs, resultant de l’informe de valoració del Director 
de Projectes d’Espai Públic de data 2 de febrer de 2015, que s’incorpora al present 
Acord com a annex I. 
 
Sisè.- Aprovar la liquidació provisional per import de trenta-set mil sis-cents vint-i-set 
euros amb setanta-vuit cèntims (37.627,78 euros) IVA inclòs (i a reserva de la 
liquidació definitiva un cop realitzats tots els treballs), per tal que l’empresa Global 



 
 

 
 

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

 

 37

Inversiones Europeas S.L. efectuï el pagament. Aquest import s’haurà d’ingressar a la 
Tresoreria Municipal a reserva de la liquidació definitiva, de conformitat amb el que 
disposa l’article 98.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre. Per a efectuar al 
pagament l’interessada disposarà dels terminis que resultin del document de 
pagament que se li adjunti, advertint-li que s’utilitzarà la via de constrenyiment en 
cas de falta de pagament voluntari. 
 
Setè.- Notificar el present Acord a Global Inversiones Europeas S.L., al Departament 
d’Acció Territorial i Habitatge, al Departament d’Espai Públic, al Departament de 
Gestió Tributària i a la Tresoreria Municipal, per al seu coneixement i efectes. 
 

... 
 
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 cinc és estimar parcialment l’al·legació presentada per Global 
Inversiones Europeas, S.L., sobre les actuacions de recuperació d’ofici de Can 
Manso. Això ho hem parlat més d’una vegada, ho hem portat al Ple, vam dir 
que quedava pendent de resoldre aquesta al·legació. 
 
Aquesta empresa va fer tres al·legacions. La primera, que s’ajornés el termini 
per poder retirar la instal·lació de l’estructura metàl·lica que havien fet. Cap 
problema. Li vam dir que sí al seu moment. Ja ha retirat aquesta estructura 
metàl·lica, per tant aquesta la resolem positivament. 
 
Una segona al·legació, parlava de la demolició del paviment de l’aparcament i 
de l’enderroc del tancat de la parcel·la. I la tercera de les canalitzacions 
d’aigua i de recollida dels terrenys que envoltaven la Masia. 
 
Quant a la segona al·legació, deien que havia hagut un compromís per fer una 
concessió per a què ells poguessin fer actuacions en aquella zona. Nosaltres 
rebutgem aquesta al·legació perquè al seu dia ja es va iniciar aquest 
procediment de concessió demanial de l’entorn i no es va presentar cap 
empresa, ni tan sols ells. Per tant no poden dir que estava pendent fer això 
quan es va fer i ells no es van presentar. Rebutgem aquesta al·legació. 
 
En quant a la tercera, que parlava del tema de les canalitzacions d’aigua i 
recollida, diuen que s’ha de fer perquè hi ha un perill, etc... Hem de dir que 
aquesta al·legació no té cap relació directa amb l’objecte d’aquest expedient. I 
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en tot cas, sense perjudici d’això que he dit, sí que hi ha actualment un 
clavegueró de connexió entre el que és la Masia i la xarxa pública de 
clavegueram. Per tant també rebutgem aquesta al·legació. 
 
Rebutgem la dos i la tres i el que fem és estimar donar-li més temps perquè 
puguin treure aquesta tanca metàl·lica que, de fet, ja l’han retirat. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyor Sergio Gómez Márquez per aplicació del 
que disposa l’article 136 del ROM. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha i Elisa Corral Lozano. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
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En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 
 
 
Punt sisè.- Autoritzar a Procornellà, a transmetre per títol de compravenda 
la finca B-8 del Polígon I-Est del Pla Parcial Millàs. 

Autoritzar a Procornellà 
a transmetre per títol de 
compravenda finca B-8 
Polígon I-Est Pla Parcial 
Millàs. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist que en data 12 de novembre de 2014 es va signar davant de la notària Maria 
Blanca Rodríguez Coladas, amb número de protocol 805, entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de CornellÀ, S.A, (PROCORNELLÀ), l’escriptura pública de cessió gratuïta atorgada per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a favor de l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A, (PROCORNELLÀ) de la Finca identificada 
com a B8 en el plànol de Parcel·les adjudicades del Projecte de Reparcel·lació del 
Polígon I-Est del Pla Parcial de Millàs de Cornellà de Llobregat, inscrita al Registre de 
la Propietat de Cornellà de Llobregat, al tom i llibre 1286, foli 205, finca número 
51430. 
 
Vistes les instàncies de dates 14 de gener de 2015 i 10 de febrer de 2015 presentades 
per Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A, 
(PROCORNELLÀ) de sol·licitud d’autorització d’alienació per títol de compravenda de 
l’anterior Finca B8, mitjançant procediment de licitació per sistema d’adjudicació 
d’oferta econòmicament més avantatjosa pels interessos de la societat, segons la 
pluralitat de criteris que s’estableixin en el Plec i amb tipus de licitació igual o superior 
a la taxació vigent de la finca. 
 
Atès que segons l’esmentada escriptura, i tractant-se la finca del Patrimoni Municipal 
del Sòl i l’Habitatge (PMSH) aquesta cessió era finalista i subjecta a vàries condicions 
que s’haurien de mantenir. 
 
Vist l’informe de la Cap del Departament de Patrimoni i de la Secretària General. 
 
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.- Autoritzar a PROCORNELLÀ a transmetre per títol de compravenda la finca 
identificada com a B8 en el plànol de Parcel·les adjudicades del Projecte de 
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Reparcel·lació del Polígon I-Est del Pla Parcial de Millàs de Cornellà de Llobregat, a 
favor de qui resulti adjudicatari, amb subjecció a les mateixes condicions i finalitats 
regulades a l’escriptura notarial del dia 12 de novembre de 2014, davant de la notària 
Maria Blanca Rodríguez Coladas, amb número de protocol 805, que es detallen a 
continuació, que tenen el caràcter de resolutòries, i que s’hauran d’incloure en el 
document públic en que es formalitzi la transmissió: 
 
Finalitat de la cessió: Per a destinar-la a la construcció i promoció d’habitatges de 
pisos de protecció pública, segons el previst a la memòria aprovada al punt segon de 
l’esmentat Acord de Ple de data 28 d’abril de 2014. 
 
Els fins per als quals s’atorga la cessió s’hauran d’acomplir en el termini màxim de 5 
anys (a comptar des de la data de la primera escriptura -12 de novembre de 2014-) i 
s’ha de mantenir la seva destinació els 30 anys següents anys (a comptar des de la 
data de la primera escriptura -12 de novembre de 2014-). 
 
En cas que el bé cedit no es destini a l’ús previst o no es destini o deixi de ser-hi 
destinat en els terminis fixats, el bé cedit revertirà automàticament de ple dret al 
Patrimoni de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb les condicions de 
l’article 50 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals. 
 
L’adjudicatari s’ha d’obligar a destinar el bé cedit a la finalitat establerta en els 
terminis fixats, i a no transmetre els béns adquirits a terceres persones per actes 
intervius mentre no els destini a aquesta finalitat, llevat que l’Ajuntament ho 
autoritzi. 
 
No es podrà aprovar en el termini de 5 anys des de la signatura de l’escriptura pública 
(a comptar des de la data de la primera escriptura -12 de novembre de 2014-) i abans 
d’edificar els terrenys, una modificació del planejament urbanístic general que 
comporti un increment del valor dels terrenys, llevat circumstàncies sobrevingudes 
que objectivament legitimin la modificació, d’acord amb el que disposa l’article 97.2a 
del TRLUC. 
 
Sistema d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa pels interessos de la 
societat, segons la pluralitat de criteris establerts en el mateix Plec. 
 
Tipus de licitació, igual o superior a taxació vigent de la finca. 
 
Segon.- L’import obtingut per la venda de la finca B-8 es destinarà als fons del PMSH 
gestionats per PROCORNELLÀ i es destinarà a les finalitats establertes a l’article 224.2 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord a PROCORNELLÀ i al Departament d’Acció 
Territorial i Habitatge. 
 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Aquesta finca està en el sector Millàs de Cornellà de Llobregat i el que fem és 
autoritzar a Procornellà a fer aquesta transmissió a favor del que resulti 
adjudicatari del concurs que s’ha de fer a tal efecte. 
 
La finalitat d’aquesta cessió és la construcció i promoció d’habitatges de 
protecció pública. Dir que és una parcel·la de 881 m2 i 3.750 metres de sostre, 
que està valorada en 1.150.480 euros, totalment de propietat municipal, i 
està integrada dintre del Patrimoni Municipal del sòl i habitatge. Per això es va 
passar a l’empresa municipal que és qui gestiona aquest Patrimoni Municipal 
de sòl i habitatge, i ara el que fem és autoritzar a Procornellà perquè pugui 
transmetre-la, és a dir, perquè pugui fer aquest concurs i es pugui fer la 
construcció d’aquests pisos d’habitatge social. 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
Primera.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre recolzament i ajuda 
a la maternitat. 

Moció del PP, recolzament 
i ajuda a la maternitat. 

MOCIÓ 
 
Per part del Regidor del Grup Municipal del PP, senyor Manuel Casado Ruiz 
s’ha presentat la present moció que, una vegada traduïda a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Considerant que a la nostra ciutat es van produir durant l’any 2013 un total de 727 
naixements, i que la taxa de natalitat ha caigut quasi tres punts en cinc anys, passant 
d’un 11,43 al 2009 a un 8,51 al 2013 (dades d’Idescat). 
 
Considerant les dificultats que per a moltes dones pot suposar la seva situació de 
gestació, especialment atenent a les que deriven de l’actual situació de crisi 
econòmica per la que travessem que afecta de manera especial a moltes famílies de 
la nostra ciutat, i d’una manera o altra a la gran majoria. 
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Considerant que les famílies tenen dret a formar-se i constituir-se portant al mon els 
fills que desitgin, i que la Declaració Universal dels Drets Humans, al seu article 25, 
declara que “La maternitat i la infància tenen dret a cures i assistències especials”. 
 
Considerant que la societat requereix per a la seva supervivència que es produeixi, 
com a mínim, el relleu generacional, de manera que hi  hagi més naixements que 
defuncions, el que garanteix en el futur el sosteniment i l’existència de l’anomenat 
estat del benestar. 
 
Considerant que aquest relleu generacional només es produeix quan es dóna una 
mitjana de 2,1 fills per matrimoni, i que a Catalunya la mitjana està en 1,40, i a la 
resta d’Espanya es situa en un 1,27. Que a España el relleu generacional es produiria 
si cada any hi hagués 700.000 naixements, i que al 2.012 només va haver-hi 454.648 
(dades de l’INE), sense que sembli que la tendència a la baixa s’estigui modificant 
durant els anys posteriors. 
 
Considerant que les famílies que decideixen exercir el seu dret de tenir fills estan 
contribuint al manteniment futur de la nostra societat, i mereixen per tant no només 
que els ens públics possibilitin i afavoreixin l’exercici d’aquest dret, sinó que ho 
recolzin i estableixin particulars beneficis amb la finalitat de fomentar la maternitat 
en benefici de tots. 
 
Considerant que el fet de què el nostre municipi ostenti l’actual taxa de natalitat no 
ens exclou de la necessitat de recolzar la maternitat, ans al contrari, ha de suposar un 
esperó per a recolzar-la i fomentar-la, per tal de millorar la tendència en lo possible. 
 
El Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de les següents 
mesures: 
 
1. Que els serveis socials de l’Ajuntament estableixin els medis per prestar una 

especial atenció a les dones gestants que es trobin en situació d’especial 
vulnerabilitat. 

 
2. Que s’arbitrin les mesures necessàries per tal que les dones embarassades, durant 

els últims tres mesos de gestació, puguin estacionar el seu vehicle en els llocs 
cèntrics i estratègics de la nostra població, de la mateixa manera que se’ls facilita 
a les persones amb mobilitat reduïda; bé mitjançant la creació de places 
d’aparcament especials, bé compartint les places citades ja existents, bé 
mitjançant una combinació d’ambdues solucions. 

 
3. Que s’arbitrin mesures de foment i recolzament a les entitats d’iniciativa social 

que tinguin com a objecte donar suport a la dona embarassada per a ajudar-la en 
el seu embaràs i maternitat, establint criteris de preferència en la recepció d’ajuts 
econòmics, i en la mesura del possible el seu accés a locals de propietat municipal 
en els que puguin desenvolupar la seva tasca. 
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4. Que els serveis socials de l’Ajuntament incloguin l’assessorament i orientació a les 

dones embarassades que acudeixin a aquest servei per tal de recolzar i ajudar a la 
seva situació, dirigint-les en tot cas a les entitats socials a les quals es refereix el 
punt anterior quan es consideri adient. 

 
5. Que s’estableixi en el marc dels serveis socials que presta l’Ajuntament, un servei 

d’orientació sobre els mitjans i procediments per a donar en adopció als nascuts, 
dirigit a les mares que no desitgin o no puguin fer-se càrrec dels seus fills desprès 
del naixement, així com a aquells matrimonis que desitgin adoptar un fill. 

 
6. Que s’arbitrin els mitjans necessaris per a donar a conèixer a la població del nostre 

municipi l’existència de les mesures de recolzament a la maternitat que 
antecedeixen; incloent aquesta informació a la pàgina web de l’Ajuntament, i tots 
els mitjans que resultin adequats per aquest fi. 

 
7. Que s’encarregui un estudi en profunditat de les mesures que podria adoptar 

l’Ajuntament, a més de les proposades, amb la mateixa finalitat de recolzar i 
ajudar a la maternitat. 

 
8. Que es limiti l’adopció de les mesures que s’interessen en recolzament a la 

maternitat a aquelles persones que compleixin determinats requisits en quant a 
l’antiguitat del seu empadronament i pertinença al municipi, amb la finalitat de 
donar preferència als habitants que pertanyin a ell des d’un temps determinat, 
sobre els nous vinguts o que habitin només ocasionalment en el mateix. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
És una Moció que presentem sol·licitant ajudes a la maternitat. No la vaig a 
llegir perquè ja teniu l’argumentari i simplement l’explicaré molt breument. 
 
El nostre Grup considera que a l’igual que altres col·lectius, les dones 
embarassades necessiten d’ajudes per afavorir la maternitat. A Cornellà en 
concret, com a dada estadística, en els últims cinc darrers anys l’índex ha 
baixat d’un 11,43 a un 8,51, i considerem que hi ha moltes dones que poden 
tenir especials problemes o necessitarien ajuda atenent a la crisi que tenim 
actualment. 
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Per altra banda, tots sabem que per a què la societat mantingui la 
supervivència, o sigui que es produeix un relleu generacional, és necessari que 
hi hagi més naixements que defuncions que garanteixin el futur i el 
sosteniment del que és el nostre estat de benestar. 
 
Considerem que les famílies que decideixen exercir el dret de tenir fills estan 
contribuint al manteniment futur de la nostra societat i mereixen per tant, no 
només el recolzament de tots els ens públics sinó també que s’afavoreixi 
l’exercici d’aquest dret i que s’estableixin, en la mesura del possible, especials 
mesures de protecció. 
 
Proposem com a punts d’acord els següents: 
 
1. Que els serveis socials de l’Ajuntament estableixin els medis de prestar una 

especial atenció a les dones gestants que es trobin en situació d’especial 
vulnerabilitat. 

 
2. Que s’arbitrin les mesures necessàries per tal que les dones embarassades, 

durant els últims tres mesos de gestació, puguin estacionar el seu vehicle 
en els llocs cèntrics i estratègics de la nostra població. 

 
3. Que s’arbitrin mesures de foment i recolzament a les entitats d’iniciativa 

social que tinguin com objecte donar suport a la dona embarassada per a 
ajudar-la en el seu embaràs i maternitat. 

 
4. Que els serveis socials de l’Ajuntament incloguin l’assessorament i 

orientació a les dones embarassades que acudeixin a aquest servei per tal 
de recolzar i ajudar a la seva situació. 

 
5. Que s’estableixi en el marc dels serveis socials que presta l’Ajuntament, un 

servei d’orientació sobre els mitjans i procediments per a donar en adopció 
als nascuts, dirigit a les mares que no desitgin o no puguin fer-se càrrec 
dels seus fills desprès del naixement. 

 
6. Que s’arbitrin els mitjans necessaris per a donar a conèixer a la població del 

nostre municipi l’existència de les mesures de recolzament a la maternitat 
que hem assenyalat anteriorment. 

 
7. Que s’encarregui un estudi en profunditat de les mesures que podria 

adoptar l’Ajuntament, a més de les proposades, amb la mateixa finalitat de 
recolzar i ajudar a la maternitat. 
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I en cas que sigui necessari. 
 
8. Que es limiti l’adopció de les mesures que s’interessen en recolzament a la 

maternitat a aquelles persones que compleixin determinats requisits en 
quant a l’antiguitat del seu empadronament i pertinença al municipi. 

 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
La veritat és que quan vam llegir la Moció que presenta el Grup del Partit 
Popular, no enteníem gairebé quin era el motiu pel qual presentaven aquesta 
Moció. Per això ens esperàvem a sentir una mica els arguments que ara 
defensaven a la seva intervenció, però la veritat és que ens hem quedat igual. 
 
Sembla que el que volen exposar és que no hi ha prous mesures de suport a la 
maternitat. I desprès veiem que sota hi ha un missatge subliminal també 
sobre el tema de les adopcions. 
 
Sobre el tema de la maternitat, nosaltres la veritat és que el situem en termes 
de suport a les polítiques de família. Des de les diferents Administracions 
catalanes hi ha línies directes en forma de prestacions econòmiques d’ajuts i 
de serveis. Podem veure a la Guia de prestacions i serveis a la família, editada 
per la Secretaria de la Família, que està penjada per cert a la seva pàgina web, 
on surten tot el conjunt de suports amb la descripció de quina Administració o 
Organisme és el responsable de la seva gestió i tota la tramitació necessària, 
permisos de maternitat i paternitat, prestacions per risc durant l’embaràs i la 
lactància natural, reduccions de jornada, desgravacions i beneficis fiscals, ajuts 
a famílies nombroses i famílies monoparentals, i etc ... 
 
Per tant, nosaltres els hi recomanem que se la mirin perquè veiem que potser 
no la deuen conèixer, però també els hi recomanem que es mirin la web de 
l’Ajuntament de Cornellà i que entrin a Polítiques de Família. Suposo que o la 
Portaveu o la Tinent d’Alcalde ja hi faran referència perquè aquí també surten 
tots els recursos, tots els suports que són molts, i quina és l’Administració 
competent en cada una d’elles. Vull dir que el llistat és gran i ho abasta en 
tota la seva dimensió. 
 
I pel que fa al tema de l’acolliment i de l’adopció, dir-los que l’òrgan 
competent a Catalunya és l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció de la 
Generalitat de Catalunya, per tant no vulguin treure competències a qui les té, 
és aquest Organisme. 
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Ara bé, i amb això acabaré la meva intervenció, potser aquí estem parlant 
d’una altra cosa i és del dret de les dones a tenir el control i decidir lliurament 
i responsablement sobre la sexualitat pròpia, inclosa la salut sexual i 
reproductiva, però això és un altre debat, no ens el vulguin col·lar en aquesta 
Moció. 
 
 

Senyora Anna Caminals Lecha, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Subscric gran part del que acabes de comentar i sobretot el final. Primer de 
tot, abans de començar a parlar de la Moció, també des d’aquest Grup volem 
fer defensa de què sobreentenem i donem per cert que la gent de Serveis 
Socials fa una molt bona feina i hi ha molts departaments de l’Ajuntament que 
ja estan fent molta feina en aquest sentit, en molts dels punts que la Moció 
intenta dir que es fan o que no i no acabem d’entendre tampoc quina és la 
intenció. 
 
Davant d’aquesta Moció podríem fer veure que no sabem llegir entrelínies 
però no ho farem, perquè és massa evident i preocupant. A veure, que el PP 
va impulsar la reforma laboral, que ha tildat les escoles bressol d’existencials, 
que és responsable juntament amb CiU de les retallades en sanitat, en 
educació, impulsor de l’RSAL i bastant immobilista davant dels desnonaments 
i tants altres atacs que s’han donat contra l’estat del benestar, que aquest 
Partit Popular ara, a més, ens vingui amb una Moció amb el nom de 
recolzament a la maternitat, que en realitat vol dir –entenem- de recolzament 
a la Llei de Protecció de la vida del concebut, jo afegiria autòcton en relació al 
punt número vuit.  
 
Tant aquesta Moció com la nefasta proposta de Llei que ha quedat en el calaix 
dels pendents, no ens enganyem, totes dues són un atac contra les dones. 
Totes dues van en la direcció de treure-li a la dona la categoria de persona, 
ciutadana i lliure. Redueix a la dona a la seva fase reproductiva i productiva. 
 
Si el que volem és més natalitat potser que apostem pel benestar i els serveis i 
no si una embarassada pot o no aparcar en els últims tres mesos d’embaràs. Si 
us plau, menys tractar a les dones com instruments reproductors i a les 
embarassades com a malaltes i desvalgudes de criteri, i si us plau, no acabin 
amb el poc benestar que ens queda en el temps que els hi queda. 
 
 

Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Jo voldria començar dient que hi ha varies sensibilitats respecte al tema de la 
maternitat i de les dones. 
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Una, la que ens considera en igualtat. I l’altra crec que és la que transmet avui 
i trasllada aquesta Moció, que és una forma paternalista i proteccionista que 
considera l’embaràs com una situació de discapacitat temporal.  
 
Respecte al primer acord que vostès proposen en la seva Moció, vull recordar 
-dic recordar perquè ja ho he comentat moltes vegades en aquest Ple- que els 
Serveis Socials bàsics tenen com a funció atendre a totes les persones 
vulnerables. Situació que pot venir donada per la seva situació personal o 
familiar, per la seva situació econòmica o laboral, però en cap cas per la seva 
situació com a dona embarassada. En aquest cas concret se’ls informa de les 
prestacions a les quals podran tenir dret a partir de què neixi el seu fill o filla, 
així com els serveis que puguin prestar el suport mèdic i personal. 
 
En aquesta ciutat, a més del que es fa des de les diferents Àrees de 
l’Ajuntament, Polítiques de Família, el mateix Centre d’Informació i Recursos 
de la Dona, etc... recordar també que el Servei de la Salut Reproductiva i 
Sexual de Cornellà està al carrer Mossèn Jaume Soler, i, a més, deriven a les 
dones embarassades els propis centres de salut. 
 
Com vostès el que proposen a la seva Moció és que tinguem una ajuda 
específica de recolzament a dones embassades, vull recordar també que el 
problema no resideix a l’embaràs sinó en altres àmbits, com pot ser el 
manteniment del lloc de treball desprès del part, com pot ser la conciliació 
familiar i, per sobre de tot això, el garantir unes condicions de vida dignes tant 
de les mares com de les seves famílies. 
 
En aquest país, com també s’ha fet alguna referència, les polítiques de 
protecció a les famílies no són de competència municipal. En aquest sentit, 
podríem parlar d’impulsar mesures, no sé, com ampliar les baixes per 
maternitat i de paternitat, que aquí com tots i totes sabem són de setze 
setmanes, sent la majoria d’obligatorietat per a les mares i hi ha països aquí 
molt a prop que són de quaranta-sis i perceben el 100% del seu sou. 
 
En definitiva, jo crec que el que fa falta és demanar una política activa de 
recolzament a la família que inclogués tant ajudes fiscals com ajudes directes 
o de serveis.  
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Escoltant les intervencions dels companys i companyes, no sé qui exactament 
ha dit que semblava que el Partit Popular pensava que no sabien llegir entre 
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línies. I el que veig és que efectivament han llegit entre línies, però és que 
entre línies està en blanc, no hi ha res, el que hi ha és el que diu la Moció. 
Estem demanant ajudes a la maternitat, no estem demanant res diferent del 
que s’ha parlat en les diverses intervencions. 
 
A més, són una sèrie d’ajudes o de recolzament molt concretes des del 
Departament de Serveis Socials com la que es demana per a l’estacionament 
dels vehicles. No és res més que això, no s’ha de llegir entre línies, no s’han de 
buscar problemes aquí ni comparar dones embarassades amb discapacitat ni 
res semblant. És una Moció crec que molt clara, molt concreta i que no 
necessitava de majors aclariments. 
 
Deia Mònica al principi que no l’havia entès. Jo no entenc què és el què no ha 
entès perquè està molt clara i els punts d’acord que es plantegen són 
absolutament clars. A partir d’aquí, pot haver-hi un posicionament a favor o 
en contra, com és molt lògic, però parlar de tot el què s’ha parlat, la veritat és 
que se m’escapa bastant. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és rebutjada pels assistents. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 
Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E,senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 
Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 
Cortada. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 
Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
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Segona.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-E, de suport a la 
Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència Habitacional i a la 
Pobresa Energètica a petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
Cornellà de Llobregat. 

Moció d’ICV-EuiA, de 
Suport per fer front a 
l’emergència habitacional 
i la Pobresa Energètica. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus 
membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.  
 
L’Informe mensual d’Atur i Ocupació que elabora la direcció de Polítiques d’Ocupació 
de l’Ajuntament ens mostra que a Cornellà, a mes de febrer de 2015, hi ha segons 
7114 persones registrades a l’atur i una estimació de que d’aquestes, la meitat no 
percep cap subsidi i que més de 2300 viuen en una situació d’exclusió al viure per sota 
del llindar de la pobresa. 
 
Aquesta situació d’emergència social de Catalunya i Cornellà és especialment greu en 
l’àmbit de l’habitatge. El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les 
problemàtiques més punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats 
Autònomes amb major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons 
dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 
98.040 procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquests 
procediments comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també 
l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de 
les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del 
lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es 
van produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer. 
 
Com s’expressa en el document de l’Acord Social contra la crisi de Cornellà (2012-
2016) “la possibilitat de pèrdua de l’habitatge habitual és avui una de les grans 
preocupacions de les famílies afectades per la reducció de la seva capacitat de fer 
front a la càrrega de despeses que representa el manteniment de les obligacions 
contretes, com el lloguer o la hipoteca, i/o la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques, cosa que provoca una pobresa emergent que es manifesta amb major 
incidència en persones soles amb fills a càrrec, en persones grans i en persones amb 
nivells de formació baixos. Una pobresa que cal abordar des d’una perspectiva 
integral, intentant una resposta equilibrada entre la urgència i la mesura pal·liativa.” 
 
Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria 
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de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 –un 
1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn 
europeu. L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb 
els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es 
concentren a Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin 
més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer 
front al pagament de l’habitatge. 
 
Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la 
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i 
aigua. Els preus d’accés a aquests subministraments s’han tornat inassequibles per a 
la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de 
Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 
documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa 
energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al 
pagament de factures de la llar. També en aquest sentit l’Associació Espanyola de 
Ciències Ambientals alerta que, només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha 
passat de 27.359 expedients de suspensió del subministrament d’aigua el 2011 a 
72.039, el 2012. I tot això en un context d’augment de beneficis de l’oligopoli elèctric 
espanyol, havent declarat uns beneficis de 7.638€ durant el 2013. Les dificultats per 
fer front al pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la 
pèrdua de vides humanes. 
 
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que 
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per 
entitats financeres i empreses de subministraments. Amb l’agravant moral resultant 
que ha suposat que les principals entitats bancàries del país que més fons públics han 
rebut des del començament de la crisi, han estat precisament les que més 
desnonaments han executat, com així ho demostra l’Informe Emergència 
Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH. 
 
Aquesta situació vulnera de manera flagrant els drets que reconeixen La Declaració 
Universal dels Drets Humans i El Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a 
ell i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i una millora 
contínua de condicions d’existència”. Així com l’article 47 de la Constitució espanyola 
reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders públics 
d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders públics 
han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social (article 
33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès general”. 
 
També en matèria d’endeutament i accés als subministraments bàsics, existeixen 
drets reconeguts que actualment s’estan vulnerant sistemàticament com així queda 
reflectit a l’Observació General nº 4, 7 i 15 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (DESC) de Nacions Unides, en què queda sobradament reconegut el dret a 
l’aigua i al sanejament es troben reconeguts, així com l’obligació dels poders públics 
de garantir l’accés a aquests drets bàsics. 
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Finalment el marc legislatiu català també incorpora aquests drets fonamentals, des 
de l’Estatut en els seus articles 5, 30 i 42.3, en que totes les persones tenen dret a 
viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de facto, 
comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat 
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. I tot sota l’obligació de les 
Administracions de “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les 
persones, especialment de les més vulnerables”. 
 
El text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit 
per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d’octubre de 2014, inclou: 
Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb 
l’habitatge habitual, mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una 
situació de manca d’habitatge, mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la 
situació d’exclusió habitacional, mesures per garantir la funció social de la propietat i 
impulsar la creació d’habitatge assequible i mesures per computar les despeses 
destinades a habitatge. 
 
Atenent als arguments anteriors, així com a la moció aprovada pel Ple Municipal de 
febrer de 2013 on es demanava al Parlament de Catalunya l’elaboració i aprovació 
d’una Llei del Mínim Vital Garantit i donava suport a la ILP per la Renda Garantida de 
Ciutadania. 
 
Per tot això i atès que l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca 
de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica presenten aquesta ILP i que la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Cornellà i d’altres entitats de la ciutat hi 
donen suport i demanen el posicionament del Ple Municipal, el grup Municipal d’ICV-
EUiA de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar i reforçar els compromisos presos per l’Ajuntament per fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 
 
Segon.- Donar suport a la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de 
Catalunya per l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. 
 
Tercer.- Facilitar la recollida de signatures de la ILP i oferir els mitjans materials 
necessaris. 
 
Quart.- Convocar la Comissió de Benestar Social, Habitatge i Ocupació de l’Acord 
Social per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. 
 



 
 

 
 

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

 

 53

Cinquè.- Fer arribar els següents acords als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats signants de l’Acord Social de Cornellà, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de Cornellà, l’Observatori DESC, i l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Aquesta és una Moció que bàsicament el que vol és, com el seu títol indica, 
donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l’emergència 
Habitacional i a la Pobresa Energètica, a petició de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca de Cornellà de Llobregat. 
 
Potser amb el títol ja hi hauria prou, no seria necessari explicar massa més. És 
el que diu la Moció, és una Moció que vol donar suport a una ILP com hi ha 
hagut d’altres en altres moments, que en aquest cas el que planteja és que el 
Parlament de Catalunya prengui determinades mesures per ajudar a les 
famílies que estan en una situació d’emergència Habitacional, que vol dir una 
situació de pèrdua de l’habitatge o d’infrahabitatge, etc.. i a l’hora que 
prengui mesures en una situació de pobresa energètica.  
 
Crec que ha sigut un Ple molt llarg si sumem el Ple del Síndic. Crec que aquest 
ha estat un tema suficientment comentat i debatut en les dues sessions 
plenàries. Bàsicament el que nosaltres hem de fer és agrair a la gent de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Cornellà, a la gent de les 
Associacions de Veïns, a la gent que està activa en aquest tema per continuar 
fent visibles les necessitats socials que tenim a Catalunya i a Cornellà. 
 
Em sembla que els Ajuntaments, el nostre paper en aquest cas no és substituir 
a les lluites sinó acompanyar-les i a aquesta lluita se l’ha d’acompanyar 
perquè, a més, és un tema que com a ciutat l’estem patint directament. 
 
Només us llegeixo un paràgraf de l’extensa Moció que diu aquelles coses que 
estem proposant o que s’estan proposant a la ILP, que és, mesures contra el 
sobreendeutament de les persones, mesures per evitar els desnonaments que 
puguin conduir a una situació de mancança de l’habitatge, mesures per evitar 
la pobresa energètica lligada la situació d’exclusió, mesures per garantir la 
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funció social i la propietat dels habitatges i la creació d’habitatges assequibles 
en situacions de manca d’ingressos suficients. 
 
Crec que és bàsicament del que estem parlant tot aquest mandat i part de 
l’altre. I crec que hi ha altres Mocions i uns altres debats que hem tingut, i en 
aquest cas agrair a la part de Cornellà que ens hagi fet arribar aquesta 
proposta. Anteriorment també ens va fer arribar una proposta similar el 
moviment veïnal de Cornellà i entre totes dues hem intentat fer una Moció 
que ens haureu d’acceptar que és una mica més breu que la Moció inicial, tot i 
que és una Moció molt llarga pel que estem acostumats en aquesta ciutat. 
 
Els acords bàsicament són, ratificar els compromisos de l’Ajuntament en 
matèria d’emergència habitacional i de pobresa energètica que ja hem pres. 
Temes del mínim vital, de mediació hipotecària, de lluita contra els 
desnonaments, donar suport a la ILP -com he dit- i facilitar, en la mesura de 
les possibilitats, la feina de la gent que vulgui recollir signatures dels nostres 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà. I convocar a l’Acord Social per explicar en 
la propera reunió aquesta ILP de què es forma, quines són les seves 
propostes, etc...  
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora del Grup Municipal del PSC-PM 
 
Evidentment, des del Grup municipal Socialista donem tot el suport a la 
iniciativa legislativa popular per fer front a l’emergència habitacional i de 
pobresa energètica. I la nostra esmena té a veure, només es tracta -perquè 
també evidentment donem suport a tots els acords- d’incorporar a la part 
expositiva un últim paràgraf que recollís una mica les actuacions amb les què 
ja estem treballant en la ciutat en aquest sentit. 
 
A part del Fons d’Habitatge Social, que ja s’ha parlat abastament en aquest 
Ple, per tant no ho repetiré, dir que sota el paraigües, sota el marc de l’Acord 
Social contra la Crisi i l’aliança cívica contra la pobresa, hem abordat la 
situació amb propostes clares. I en aquest sentit està funcionant l’Oficina de 
Mediació Hipotecària que, bé, ha permès aturar 357 desnonaments, etc. 
 
A més, em consta que vareu estar l’altre dia amb la Pura i veu parlar 
abastament sobre aquest tema. I a més, ens hem adherit també al Programa 
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de l’Àrea Metropolitana que també s’ha esmentat en aquest Ple per combatre 
la pobresa energètica. 
 
Aquest seria el contingut de la nostra esmena, recollir el que ja s’està fent a la 
ciutat en aquests àmbits. 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-PM és la següent: 
 
... 
 
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Cornellà, en els darrers anys, dins el marc 
de l’Acord Social contra la crisis 2012-2016 i l’Aliança contra la Pobresa, ha abordat la 
situació amb propostes clares, i destinant recursos econòmics. 
 
Així, per fer front a l’emergència habitacional per exemple, s’ha creat l’Oficina de 
mediació hipotecària que ha permès aturar 357 desnonaments, o la creació d’un Fons 
d’Habitatge destinat al lloguer social per valor de 735.000 euros. 
 
També, l’Ajuntament de Cornellà per fer front a la pobresa energètica ha destinat 
400.000 euros, i hem aconseguit arrencar el compromís a les companyies Agbar, Gas 
Natural i Endesa perquè no tallin el subministrament a qui no pugui pagar la factura 
per manca de recursos econòmics. El fet d’adherir-nos al programa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per combatre la pobresa energètica ha suposat rebre per 
al 2015 a Cornellà 278.105,53 euros per fer front a aquesta problemàtica. 
 

... 
 
 
Senyora Mònica Badia i Cortada, Regidora del Grup Municipal de CiU 
 
Nosaltres farem el posicionament conjunt, tant a la Moció com a les esmenes, 
perquè donem suport a tots dos documents. Per tant, ja ho situem de forma 
conjunta. 
 
Pel que fa a les esmenes, començo per aquest document, dir que tenen tot el 
sentit d’incorporar a la Moció posant en valor justament tots els recursos que 
es destinen a lluitar contra l’emergència habitacional, la pobresa energètica, 
ja siguin recursos propis o provinents d’altres Administracions, com és el cas 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Sí que hem trobat a faltar la referència al Programa complementari de 
garantia de cohesió social de la Diputació de Barcelona aprovat el mes passat, 
i que transfereix aquest 2015 a l’Ajuntament de Cornellà 482.603 euros, per 
cobertura de necessitats socials bàsiques en temes de subministraments 
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bàsics, relacionats amb el lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual. També 
ajuts per la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament o 
una altra causa major i per allotjament temporal, o per combatre, per 
exemple, la pobresa energètica a més d’altres línies de suport, d’alimentació, 
etc.. que també hi ha. 
 
Per tant, en aquest sentit, posar en valor tota la corresponsabilitat i 
cooperació que hi ha entre totes les Administracions per fer front a aquesta 
problemàtica. 
 
Pel que fa a la Moció, donem suport perquè ja el passat 29 de desembre el 
Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 20/2014 de Modificació del Codi de 
Consum de Catalunya, per la millora de la protecció de les persones 
consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat 
econòmica i relacions de consum, que justament inclou alguna d’aquestes 
mesures que proposa la ILP. 
 
 
Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Nosaltres, lògicament estem sensibilitzats amb el problema que es planteja a 
la Moció. Ens preocupa tant com a Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra 
Unida i Alternativa, però considerem que aquesta Moció es pura demagògia. 
 
Per un costat, la Llei del Sector Elèctric aprovada al desembre de 2013, ja 
recull la majoria de mesures que es sol·liciten a la Moció per garantir aquests 
drets als usuaris més vulnerables. 
 
El compromís i sensibilització del Partit Popular amb els més necessitats és 
més que notable, però a través de Mocions demagògiques com aquesta -tal i 
com deia abans- la Llei del Sector Elèctric com la resta de mesures preses en 
aquest sentit, ja tenen en compte al consumidor més vulnerable i estableixen 
les bases de protecció del consumidor davant la retallada de qualsevol 
subministre mitjançant el Bono Social, el qual es va dotar amb una partida de 
130 milions d’euros dels quals únicament s’han fet efectius 40. 
 
Amb aquestes dades nosaltres no anem a demanar que es retiri la Moció, com 
alguna vegada han fet els companys d’Iniciativa per Catalunya Verds i 
Esquerra Unida i Alternativa, però sí que entenem que el que no hauria de fer-
se és insistir en una cosa que ja s’està fent, sinó informar a totes les persones 
en situació de vulnerabilitat de quines són les mesures a les quals poden 
acollir-se. 
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I per altre costat, tant la Llei 1/2013 com el Codi de Bones Pràctiques o el Fons 
Social d’Habitatges ja han donat el seus resultats, a més de la moratòria de 
desnonaments a la què s’han acollit moltes famílies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Escoltant les tres intervencions que m’han precedit o desprès de la meva 
intervenció, especialment aquesta última, arribaria a la conclusió de què a 
ningú li tallen la llum ni l’aigua i que ningú perd la vivenda, un arribaria a 
aquesta conclusió. Llavors diria, d’acord, retiro la Moció perquè no passa res 
d’això a Cornellà, però em temo que no. 
 
Aquesta Moció no va de demagògia, aquesta Moció va de què hi ha una 
iniciativa popular plantejada al Parlament i l’Ajuntament de Cornellà li 
donarem suport a la seva recollida de signatures, i quan al Parlament es 
negociï, s’articuli i es complementi, veurem si a Cornellà la tenim que aplicar o 
no. Va d’això, no va res més que d’això, que hi ha una situació social que 
considerem és d’emergència i de necessitat i que, a partir d’aquí, és el que 
nosaltres estem treballant, ni més ni menys. 
 
Per tant, aquí si que no s’ha de mirar entre línies perquè, a més, els acords de 
les esmenes ens ho modifica. Els acords continuen sent, ratificar el nostre 
compromís en la lluita contra els desnonaments i donar suport a la ILP. El 
resum és aquest. A partir d’aquí, el Parlament de Catalunya que treballi 
perquè nosaltres considerem que és veritat, hi ha un problema de vivenda, 
d’emergència habitacional i de pobresa energètica i s’ha d’abordar. Per tant, 
així van les coses. 
 
Aquest és l’acord, cap inconvenient en incorporar l’esmena que planteja el 
Grup Socialista. Nosaltres sempre tenim un cert pudor quan la majoria dels 
textos estan consensuats en altres llocs i participen entitats i tal, crec que s’ha 
de tenir un cert pudor a l’hora d’incorporar esmenes que puguin semblar que 
són d’excessiu autobombo, perquè tampoc la situació no és com per explicar i 
llançar coets. 
 
En la mesura en què no modifica els acords, interpreto que la nostra opinió 
també serà l’opinió de les entitats que proposen la ILP i, per tant, acceptem 
l’esmena amb la voluntat de què aquesta Moció sigui aprovada amb el màxim 
de grups possible. 
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Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus 
membres a l’atur, de les quals 95.000 no perceben cap ingrés.  
 
L’Informe mensual d’Atur i Ocupació que elabora la direcció de Polítiques d’Ocupació 
de l’Ajuntament ens mostra que a Cornellà, a mes de febrer de 2015, hi ha segons 
7114 persones registrades a l’atur i una estimació de que d’aquestes, la meitat no 
percep cap subsidi i que més de 2300 viuen en una situació d’exclusió al viure per sota 
del llindar de la pobresa. 
 
Aquesta situació d’emergència social de Catalunya i Cornellà és especialment greu en 
l’àmbit de l’habitatge. El sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les 
problemàtiques més punyents. Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats 
Autònomes amb major nombre d’execucions hipotecàries i de desnonaments. Segons 
dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van iniciar 
98.040 procediments d’execucions hipotecàries. En molts casos, aquests 
procediments comporten no només la pèrdua de l’habitatge habitual sinó també 
l’adquisició d’un deute exorbitant amb les entitats financeres. A la problemàtica de 
les execucions hipotecàries s’hi afegeixen les dificultats per fer front al pagament del 
lloguer. Segons dades judicials, l’any 2013, un 67% dels 16.008 desnonaments que es 
van produir a Catalunya van estar relacionats amb l’impagament del lloguer. 
 
Com s’expressa en el document de l’Acord Social contra la crisi de Cornellà (2012-
2016) “la possibilitat de pèrdua de l’habitatge habitua és avui una de les grans 
preocupacions de les famílies afectades per la reducció de la seva capacitat de fer 
front a la càrrega de despeses que representa el manteniment de les obligacions 
contretes, com el lloguer o la hipoteca, i/o la cobertura de les seves necessitats 
bàsiques, cosa que provoca una pobresa emergent que es manifesta amb major 
incidència en persones soles amb fills a càrrec, en persones grans i en persones amb 
nivells de formació baixos. Una pobresa que cal abordar des d’una perspectiva 
integral, intentant una resposta equilibrada entre la urgència i la mesura pal·liativa.” 
 
Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l’existència d’un 
mercat privat de lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d’un parc 
d’habitatge social que permeti reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 –un 
1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els països de l’entorn 
europeu. L’exigua proporció d’habitatges econòmicament accessibles contrasta amb 
els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l’Institut Nacional Estadística es 
concentren a Catalunya. En aquest context, no és d’estranyar que cada cop siguin 
més nombroses les ocupacions de pisos buits per part de famílies incapaces de fer 
front al pagament de l’habitatge. 
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Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la 
dificultat per fer front a les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i 
aigua. Els preus d’accés a aquests subministraments s’han tornat inassequibles per a 
la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i l’aigua un 66%. El Síndic de 
Greuges a l’Informe sobre La Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 
documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa 
energètica, i denuncia el sobreesforç que implica l’acumulació de deutes vinculats al 
pagament de factures de la llar. També en aquest sentit l’Associació Espanyola de 
Ciències Ambientals alerta que, només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, s’ha 
passat de 27.359 expedients de suspensió del subministrament d’aigua el 2011 a 
72.039, el 2012. I tot això en un context d’augment de beneficis de l’oligopoli elèctric 
espanyol, havent declarat uns beneficis de 7.638€ durant el 2013. Les dificultats per 
fer front al pagament de l’habitatge i la pobresa energètica suposen, fins i tot, la 
pèrdua de vides humanes. 
 
El creixement d’aquesta situació d’emergència social i l’escassetat dels ajuts que 
reben les persones afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per 
entitats financeres i empreses de subministraments. Amb l’agravant moral resultant 
que ha suposat que les principals entitats bancàries del país que més fons públics han 
rebut des del començament de la crisi, han estat precisament les que més 
desnonaments han executat, com així ho demostra l’Informe Emergència 
Habitacional en el Estado Español de l’Observatori DESC i la PAH. 
 
Aquesta situació vulnera de manera flagrant els drets que reconeixen La Declaració 
Universal dels Drets Humans i El Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals, a l’article 11, reconeix “el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a 
ell i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i una millora 
contínua de condicions d’existència”. Així com l’article 47 de la Constitució espanyola 
reconeix el dret a un habitatge digne i el vincula a l’obligació dels poders públics 
d’impedir l’especulació. Junt al deure de combatre l’especulació, els poders públics 
han de garantir que el dret de propietat no s’exerceixi de manera anti-social (article 
33) i subordina tota la riquesa [...] sigui quina sigui la titularitat “a l’interès general”. 
 
També en matèria d’endeutament i accés als subministraments bàsics, existeixen 
drets reconeguts que actualment s’estan vulnerant sistemàticament com així queda 
reflectit a l’Observació General nº 4, 7 i 15 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals (DESC) de Nacions Unides, en què queda sobradament reconegut el dret a 
l’aigua i al sanejament es troben reconeguts, així com l’obligació dels poders públics 
de garantir l’accés a aquests drets bàsics. 
 
Finalment el marc legislatiu català també incorpora aquests drets fonamentals, des 
de l’Estatut en els seus articles 5, 30 i 42.3, en que totes les persones tenen dret a 
viure lliures de situacions “d’explotació i maltractaments”, com les que, de facto, 
comporten la manca d’un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat 
d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. I tot sota l’obligació de les 
Administracions de “vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les 
persones, especialment de les més vulnerables”. 
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El text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit 
per la Mesa del Parlament de Catalunya en data 13 d’octubre de 2014, inclou: 
Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb 
l’habitatge habitual, mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una 
situació de manca d’habitatge, mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la 
situació d’exclusió habitacional, mesures per garantir la funció social de la propietat i 
impulsar la creació d’habitatge assequible i mesures per computar les despeses 
destinades a habitatge. 
 
Atenent als arguments anteriors, així com a la moció aprovada pel Ple Municipal de 
febrer de 2013 on es demanava al Parlament de Catalunya l’elaboració i aprovació 
d’una Llei del Mínim Vital Garantit i donava suport a la ILP per la Renda Garantida de 
Ciutadania. 
 
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament de Cornellà, en els darrers anys, dins el marc 
de l’Acord Social contra la crisis 2012-2016 i l’Aliança contra la Pobresa, ha abordat la 
situació amb propostes clares, i destinant recursos econòmics. 
 
Així, per fer front a l’emergència habitacional per exemple, s’ha creat l’Oficina de 
mediació hipotecària que ha permès aturar 357 desnonaments, o la creació d’un Fons 
d’Habitatge destinat al lloguer social per valor de 735.000 euros. 
 
També, l’Ajuntament de Cornellà per fer front a la pobresa energètica ha destinat 
400.000 euros, i hem aconseguit arrencar el compromís a les companyies Agbar, Gas 
Natural i Endesa perquè no tallin el subministrament a qui no pugui pagar la factura 
per manca de recursos econòmics. El fet d’adherir-nos al programa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per combatre la pobresa energètica ha suposat rebre per 
al 2015 a Cornellà 278.105,53 euros per fer front a aquesta problemàtica. 
 
Per tot això i atès que l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca 
de Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica presenten aquesta ILP i que la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Cornellà i d’altres entitats de la ciutat hi 
donen suport i demanen el posicionament del Ple Municipal, el grup Municipal d’ICV-
EUiA de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar i reforçar els compromisos presos per l’Ajuntament per fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. 
 
Segon.- Donar suport a la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per fer front a 
l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de 
Catalunya per l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de 
Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. 
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Tercer.- Facilitar la recollida de signatures de la ILP i oferir els mitjans materials 
necessaris. 
 
Quart.- Convocar la Comissió de Benestar Social, Habitatge i Ocupació de l’Acord 
Social per proposar l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP. 
 
Cinquè.- Fer arribar els següents acords als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats signants de l’Acord Social de Cornellà, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca de Cornellà, l’Observatori DESC, i l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica. 
 

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

Precs i preguntes. 
 
No se’n formulen. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores i cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 


