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ACTA PLE NÚM. 6/15 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 21 DE MAIG 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 21 DE MAIG DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 21 de 
maig 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 



 2 

 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sra. Elisabeth Morales Sánchez 
 Sr. Maximiliano Palacios Palacios 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Isabel Pérez Espinosa 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Jordi Rosell i Segura 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 

Punt primer.- Aprovació de l’acta núm. 5/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 d’abril d’enguany. 

Aprovar acta núm. 5/15 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 

VOTACIÓ         UNANIMITAT  

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 

Punt segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2015 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a 
Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 
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Aprovar modificació de 
crèdit núm. 16/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a Romanent de Tresoreria del Departament de Cultura, motivada per la 
necessitat d’ampliar el contracte de muntatge de tarimes per l’increment del nombre 
de peticions enregistrats, per import de 30.000 euros. 
 
Vist que l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en els ingressos 
recaptats de l’exercici 2014 a la Comunitat de Municipis de la Plana del Galet, 
ascendeix a 7.549,33 euros, cal incrementar la partida pressupostària en 7.231,33 
euros amb càrrec al romanent de tresoreria. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament de Joventut per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de tresoreria, motivada per 
l’ampliació d’activitats de la Fira de Nadal i Activitats per Joves, per un import total 
de 10.000 euros. 
 
Vista la Proposta d’Acord de data 6 de maig d’enguany, de la Comunitat de Municipis 
de la Plana del Galet, elevant a l’Ajuntament l’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdits número 1/2015, per suplement de crèdits finançat a càrrec del Romanent 
de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat, per un import de 43.631,06 
euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que estableix l’article 
16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, i vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2015 per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria que es proposa, 
segons el següent detall i resum per capítols: 
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MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 

 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 

0661.3380A.2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES 152.536,00 30.000,00 0,00 182.536,00 
0775.9430B.4660000 TRANSF. A CMPG/PARTICIPACIO EN INGRESSOS AJUNT. 318,00 7.231,33 0,00 7.549,33 
0881.3371B.2269901 ACTIVITATS FIRA DE NADAL 1.960,00 8.000,00 0,00 9.960,00 
0881.3371C.2269902 ACTIVITATS JOVES 7.900,00 2.000,00 0,00 9.900,00 
1201.9430A.4620000 TRANSF. A AJUNTAMENTS INTEGRANTS (A) 42.557,00 43.631,06 0,00 86.188,06 
 
 TOTAL DESPESES  90.862,39 0,00 

 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  

 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.042.405,47 47.231,33 0,00 18.089.636,80 
1201.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. FINANÇ. AFECTAT 0,00 43.631,06 0,00 43.631,06 
 
 TOTAL INGRESSOS  90.862,39 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis .........................  40.000,00 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .................................  50.862,39 0,00 
 
 TOTAL ............................................................  90.862,39 0,00 
 
 
Estat d’Ingressos 

 
 Altes Baixes 
 
Cap.VIII.- Actius Financers ............................................  90.862,39 0,00 
 
 TOTAL ............................................................  90.862,39 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt dos és una modificació de crèdit i en aquest cas hi ha, amb càrrec al 
romanent de tresoreria, 30.000 euros pel tema del muntatge de tarimes. I hi 
ha 10.000 euros per activitats de la Fira de Nadal i per joves, per les activitats 
que es fan en els esplais d’aquesta ciutat. 
 
I també portem el tema de la Plana del Galet, la transferència de la Comunitat 
de Municipis de la Plana del Galet amb la participació d’ingressos de 
l’Ajuntament i el finançament afectat que tenim, i que sempre hem d’acabar 
posant. Normalment ho fem quan fem el Compte General però hem aprofitat 
que estava fet i vam fer la reunió la Comunitat de Municipis de la Plana del 
Galet, i per tant aprofitem i ho posem ja. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Regidora del Grup Municipal del 
PP, Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa. 
 
 

 
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 tercer.- Rectificar el punt primer de l’acord adoptat pel Ple de data 9 
d’abril de 2015, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 
8/2015. 

Rectificar el punt primer 

de l’acord d’aprovació de 
l’expedient de modifica- 
ció de crèdit 8/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’Acord Plenari de data 9 d’abril de 2015, d’aprovació inicial de la modificació de 
crèdit número 8/2015 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a Romanent de Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses, per un import 
total de 14.467.037,99 euros. 
 
Atès que s’ha detectat un error a la codificació de dues de les aplicacions 
pressupostaries creades per al reconeixement de crèdits d’exercicis tancats, d’acord 
amb la naturalesa de la prestació continguda a les factures a incloure en el citat 
reconeixement, pel que procedeix la seva rectificació. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim  Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i l’article 177 del Real 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
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El Ponent de l’Àrea d’Economia i Interior, de conformitat amb el que estableix l’article 
16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, i vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar el punt primer de l’Acord adoptat pel Ple de data 9 d’abril de 2015, 
on diu: 
 
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  
 
…/.. 
 

0662.3321A.2269906 ACTIVITATS/XBC (CR) 0,00 358,50 0,00 358,50 
0666.2312A.2270601 TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR) 0,00 2.904,63 0,00 2.904,63 
 
…/.. 

 
 
Ha de dir: 
 
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  
 
…/.. 
 

0662.3321A.2269906 ACTIVITATS/XBC (CR) 0,00 180,00 0,00 180,00 
0662.3321A.2250201 TRIBUTS/XBC (CR) 0,00 178,50 0,00 178,50 
0666.2312A.2269904 DESPESES DIVERSES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR) 0,00 652,38 0,00 652,38 
0666.2312A.2270601 TREBALLS TÈCNICS/POLÍTIQUES D'IGUALTAT (CR) 0,00 2.252,25 0,00 2.252,25 
 
…/.. 

 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
És una rectificació d’errades d’una modificació de crèdit en la què allà on 
posava “activitat”, s’ha de posar “activitats” i “tributs”. I allà on posava 
“treballs tècnics/polítiques d’igualtat” ha de posar, “despeses 
diverses/polítiques d’igualtat” i “treballs tècnics/polítiques d’igualtat”. Les 
quantitats són les mateixes. 
 
 

 
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. 
 

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 quart.- Aprovar la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns i Drets, 
corresponent a les variacions produïdes de l’1 de gener de 2014 fins el 30 
d’abril de 2015, d’aquest Ajuntament així com de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ). 
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Aprovar la rectificació de 
l’Inventari Municipal de 

Béns i Drets. 

DICTAMEN 
 
... 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el passat 31 de Juliol de 2014, va acordar 
aprovar la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns i Drets del període de l’1 de 
Gener al 31 de desembre de l’exercici 2013. 
 
Vist l’informe emès per la Cap del Departament de Patrimoni i la Secretària General. 
 
Atès que de conformitat al que disposen els articles 103 i 105 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, cal procedir a la rectificació de l’Inventari Municipal del 
període 1 de Gener de 2014 al 30 d’Abril de 2015. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Interior proposa al ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la Rectificació de l’Inventari Municipal de Bens i Drets, corresponent 
a les variacions produïdes de l’1 de Gener de 2014 fins el 30 d’Abril de 2015, com 
annex I a aquest acord i que integra la següent documentació: 
 
Altes, Baixes, Millores , Reclassificacions i Resum per Epígrafs. 
 
Segon.- Aprovar els llibres A, B, C i E inclosos al mateix annex I, una vegada 
incorporada la rectificació esmentada al punt primer d’aquest acord. 
 
Tercer.- Aprovar el llibre D corresponent a la Rectificació de l’Inventari Municipal de 
l’Empresa Municipal de Promoció social urbana i econòmica de Cornellà de Llobregat 
(PROCORNELLA) de les variacions produïdes de l’1 de Gener de 2014 fins el 30 d’Abril 
de 2015, com annex II a aquest acord  
 
Quart.- Remetre còpia de les rectificacions autoritzades per la Secretaria General de 
la Corporació, amb el vist i plau del President de la mateixa al Departament de 
Governació de la Generalitat, de conformitat amb allò que disposa l’article 105.3 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord juntament amb la còpia de la rectificació del 
llibre D a l’empresa PROCORNELLÀ, S.A.  

 
... 
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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 
 
Com sabeu, sempre a final d’any -ho acabem fent al mes de febrer o març 
aproximadament- fem la rectificació de l’Inventari i fem tots els canvis que 
s’han produït a la situació patrimonial de l’Ajuntament. 
 
En aquest cas és preceptiu fer-ho quan s’acaba el mandat. Ja ho vaig 
comentar quan vam fer l’aprovació fins al desembre del 2013, al Ple de març, 
em sembla que va ser. Vaig dir que a l’últim Ple d’aquest mandat portaríem 
aquesta rectificació de l’inventari fins a 30 d’abril d’enguany, que és el que 
fem. Sabeu que tots els toms els podeu anar a veure a Secretaria, són quatre 
o cinc toms molt grans de totes les rectificacions que s’han fet de la situació 
patrimonial. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
 

 
 
 
Punt cinquè.- Establir un nou servei d’aparcament en superfície al carrer 
Lluis Muntades/Isabel Aunión, així com adjudicar la concessió a l’Empresa 
Procornellà. 

Establir aparcament al 

carrer Lluis Muntades/ 
Isabel Aunión. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’escrit presentat en data 6 de febrer de 2015 per l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), mitjançant la 
qual sol·licita l’establiment d’un nou servei d’aparcament públic en superfície de 
293,50 m2 d’una porció de vial ubicada entre el carrer Lluís Muntades/Isabel Aunion 
dins l’àmbit del PMU1 definit a la modificació del PGM en diversos àmbits d’aquest 
terme municipal aprovada definitivament amb data 12 de gener de 2015 assumint la 
gestió directa del servei d’aparcament PROCORNELLÀ de conformitat al que estableix 
l’acord plenari de 28 d’octubre de 1983 mitjançant el qual es va municipalitzar aquest 
servei. 
 
Vist l’informe document d’inici de l’Arquitecte Municipal, així com de la Cap del 
Departament de Patrimoni i la Secretària General. 
 
Aquesta Comissió Informativa d’Economia i Interior, proposa al ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir un nou servei d'aparcament en superfície de 293,50 m2 d’una porció 
de vial ubicada entre el carrer Lluís Muntades/Isabel Aunion dins l’àmbit del PMU1 
definit a la modificació del PGM en diversos àmbits d’aquest terme municipal 
aprovada definitivament amb data 12 de gener de 2015, que assumirà la Empresa 
Municipal Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Jurídiques i Econòmico-Administratives, que 
figura com annex I, i que ha de regir la concessió de l'ús privatiu dels terrenys 
municipals afectes al servei públic d'aparcament. 



 12 

 
Tercer.- Adjudicar la concessió de l'ús privatiu dels terrenys municipals afectes al 
servei públic d'aparcament, a que fa referència l'article 59 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, a la Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), formalitzant aquesta concessió en 
document administratiu i facultant al Tinent d’Alcalde d’Economia i Interior, per la 
signatura de quants documents siguin necessaris. 
 
Quart.- En cas que l’empresa concessionària opti pel règim de l’ús que estableix 
l’article 4 a) i 6 del Plec de Condicions Jurídiques i Ecocòmico-Aministratives que 
regirà la concessió administrativa aprovar el Reglament de Règim Interior de la 
Comunitat d’Usuaris de l’esmentat aparcament, com annex II, i que haurà de regular 
les relacions entre els futurs usuaris de les distintes places d’aparcament construïts a 
l’interior del mateix, de forma que els usuaris, de conformitat amb allò que disposa la 
Llei de Propietat Horitzontal, restaran constituïts en Comunitat, amb drets i 
obligacions, òrgans propis de Govern i Administració i regulació pròpia de l’ús de les 
diferents places d’aparcament. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l'Empresa PROCORNELLÀ, als Departaments 
d'Acció Territorial i Habitatge i Espai Públic així com la Intervenció Municipal. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte a la Unitat de Transparència 
de l’Ajuntament de Cornellà als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica Municipal, per a la seva publicació. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 93 de la Llei General 
Tributària. 

 
... 

 
 
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 establir un nou servei d’aparcament en superfície al carrer Lluís 
Muntades/Isabel Aunión, així com adjudicar la concessió a l’empresa 
Procornellà. 
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Això és una parcel·la de 295 metres quadrats aproximadament per fer aquest 
aparcament en superfície. Poden haver-hi 21 places aproximadament i el que 
fem és establir aquest servei i adjudicar la concessió a l’empresa Procornellà 
perquè l’acabi explotant o el que consideri necessari. 
 
 

Senyor Maximiliano Palacios Palacios, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt breu. Hem vist a l’expedient que quant al cànon que s’estableix amb 
l’empresa, sembla ser que es pagarà en espècies. Llavors, com a cànon, 
entenem que és una taxa i que s’hauria de fer el pagament en efectiu. No 
entenem molt bé això. 
 
I per altre costat, també hem vist que en realitat és sòl públic que es 
gestionarà o que tindrà l’empresa privada que realment faci l’activitat 
comercial, cosa que tampoc ens quadra. Hem vist que hi ha informes 
desfavorables, i tampoc entenem la celeritat en presentar això en aquest 
moment, sempre que totes aquestes coses no s’hagin solucionat en la gestió 
del Plec de condicions. 
 
 

Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Imagino que això ho diu perquè ha vist l’expedient i ha vist els informes de 
Secretaria i Intervenció. Imagino que també ha vist els informes que hi han 
desprès dels que han fet la Secretària i l’Interventor, tant del departament 
Jurídic d’Urbanisme com de l’empresa Procornellà. 
 
En primer lloc, el tema del cànon en espècies. Es pot fer sense cap tipus de 
problema. I no només parla dels 295 metres, que és el dret en superfície sinó 
dels 650 aproximadament metres del voltant. 
 
Parla també d’una quantitat 1.500 euros aproximadament, que també està en 
aquests informes, i si al final acaba sent més, l’empresa els haurà de pagar, i 
sinó no. 
 
I en quant al tema de la concessió demanial d’espai públic, realment aquest 
aparcament no serà d’ús privat sinó que serà d’ús privat i també públic, 
perquè podrà aparcar qualsevol. És com una zona blava de fet però sense 
zona blava. Amb la qual cosa, si vostè ha llegit aquests informes i ha llegit -
podem dir- els contrainformes que s’han fet, queda absolutament explicat el 
per què es fa. I no hi ha celeritat, senzillament toca fer-ho ara i ho fem, i ho 
portem a aquest Ple. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No hi ha res de nou. Vull dir, això es va fer en el tema de Mercadona al Parc 
de Rosa Sensat, s’ha fet al Splau en el tema del pàrking, s’ha fet moltes 
vegades. Pot haver-hi molts informes, però el tema és que la ciutat necessita 
ingressos, tenim tot el projecte que es farà allà darrera, per tant no és un 
tema de celeritat, és un tema de concloure ja tot aquests procediments. 
 
És un espai molt petit que desprès podrà ser utilitzat per altres coses, 
independentment dels informes i dels criteris que evidentment miren el que 
miren. Nosaltres mirem una miqueta més enllà, és la nostra responsabilitat, 
però bé no hi ha res de nou. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  



 
 

 
 

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

 

 15 

 
Punt sisè.- Aprovar l’acord de la Comissió Paritària de data 25 de març de 
2015 per a la recuperació de quantitats deixades de cobrar al desembre de 
2012, per al personal al servei de l’Ajuntament. 

Aprovar l’acord de la 
Comissió Paritària per  

a la recuperació de les 
quantitats deixades de  
cobrar al desembre de 2012. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Atès que per aplicació de les disposicions del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de 
Juliol de 2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, el personal d’aquest Ajuntament, va veure reduïdes les seves 
retribucions en les quanties que els hi hagués correspost percebre en el mes de 
Desembre com a conseqüència de la supressió, tant de la paga extraordinària com de 
la paga addicional de complement de destí i pagues addicionals equivalents del citat 
mes. 
 
Atès que la Llei 36/2014 de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat pel 
l’any 2015 a la seva disposició dècima segona estableix la recuperació de part de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal al servei de 
les administracions públiques i del sector públic estatal,  
 
Vist l’acord adoptat en el si de la Comissió Paritària constituïda per l’estudi i informe 
per l’aplicació de les previsions del citat text, de data 25 de Març de 2015. 
 
Atès que la quantia a recuperar que estableix la disposició dècima segona de la Llei de 
la Llei 36/2014 de 26 de desembre, es la corresponent als primers 44 dies de la paga 
extraordinària, i que el càlcul segons el sistema de meritació ordinari correspon al 
24,44 % de les quantitats no cobrades. 
 
Ateses les quanties deixades de percebre per l’aplicació del Reial Decret Legislatiu 
20/2012, de 13 de Juliol de 2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, per part del personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries adients per 
atendre la despesa, 
 
Atès que per acord de Ple de 31 de Juliol de 2014, en aplicació de les disposicions 
addicionals novena i dotzena de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, 
incorporades respectivament pels apartats trenta-sis i trenta-set de l’article primer de 
la Llei 27/2013 de data 27 de desembre de Reforma i Sostenibilitat de l’Administració 
Local, es va acordar incloure a la plantilla de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al 
personal del Consorci per la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat. 
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El President de la Comissió Informativa d’Economia i Interior proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’Acord de la Comissió Paritària de data 25 de març de 2015, per la 
recuperació del 24,44% de les quanties deixades de cobrar al desembre de 2012, en 
aplicació del que estableix la disposició dècima segona de la Llei de la Llei 36/2014 de 
26 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2015, que preveu 
que pel personal funcionari i laboral  afectat per l’aplicació citada norma, les citades 
quanties es facin efectives junt amb la mensualitat de juny del 2015 i pel personal 
eventual, es faci efectiu en el moment del seu cessament per la finalització de l’actual 
mandat. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per l’abonament del 24,44% de les quanties 
deixades de percebre al desembre de 2012, en aplicació del Reial Decret 20/2012, per 
un import màxim de 242.715,50 Euros amb càrrec a les partides pressupostàries 
corresponents. 
 
Tercer.- El personal d’aquest Ajuntament afectat pel Reial Decret Legislatiu 20/2012, 
que en el moment de l’aplicació de la disposició addicional dècima segona de la Llei 
de Pressupostos Generals per l’any 2015, no es trobi en situació de servei actiu, per 
causa de jubilació o altra causa, els hi serà abonat el 24,44% de les quanties no 
cobrades de la paga de Nadal de 2012, prèvia petició presentada en el registre 
general de l’Ajuntament. 
 
Quart.- El personal d’aquest Ajuntament afectat pel Reial Decret Legislatiu 20/2012, 
que en el moment de l’aplicació de la disposició addicional dècima segona de la Llei 
de Pressupostos Generals per l’any 2015, hagués mort, la petició de cobrament del 
24,44% de la paga deixada de percebre s’haurà de presentar al registre general de 
l’Ajuntament, pels seus hereus segons la normativa civil. 
 
Cinquè.- Aprovar l’aplicació de la mateixa normativa al personal incorporat a la 
plantilla d’aquest Ajuntament provinent del Consorci per la Promoció i Dinamització 
del Comerç a Cornellà de Llobregat. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa d’aquest 
Ajuntament, al departament de Recursos Humans i als interessats. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
El punt sis és aprovar l’acord de la Comissió Paritària amb els Sindicats, ja ho 
vam explicar en el Ple passat. Havíem de posar la quantitat del 24,44% de la 
paga extra pels funcionaris i laborals d’aquesta Casa que no es va poder pagar 
en el seu moment degut a la Llei de l’any 2012. Vam decidir perquè complim 
una sèrie de mesures econòmiques, que nosaltres sí que la podem pagar 
segons una nova Llei que ha sortit fa relativament poc, és a dir, la Llei General 
Pressupostària del 2015.  
 
Com sabeu, vam posar els diners, i com és preceptiu fer aquesta reunió amb 
els Sindicats, la vam fer, arribant a un acord en aquesta Comissió Paritària i 
portem a aquest Ple el decidir el pagament d’aquesta quantitat del 24,44%, 
que es farà efectiva al mes de juny a tot els funcionaris i laborals d’aquesta 
casa. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
Manifestar el nostre vot favorable i també per a què consti en acta i perquè 
crec que no podem deixar passar el punt en el Ple com si fos una qüestió 
normal i de tràmit, no podem deixar de veure que estem parlant d’un acord 
que s’ha hagut de produir perquè el Govern de l’Estat va envair competències 
i va envair l’autonomia local que, en definitiva, havíem de tenir com 
Ajuntament, i es va ficar en el sou dels nostres treballadors i treballadores. 
 
I malauradament, tot i que recuperin aquesta aportació salarial o aquest 
salari, no deixen de ser bastants mesos desprès del moment en el que es va 
fer. I, per tant, no deixa de ser l’Estat que va treure’ns a tots els treballadors 
públics injustament una paga extraordinària. Ens va reduir també en el seu 
moment el sou. Per tant desitgem que en un futur no torni a passar i que els 
treballadors de l’Ajuntament puguem tenir els nostres salaris en funció dels 
nostres convenis i de les nostres situacions. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
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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. 

 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTICA TERRITORIAL I 
SEGURETAT  
 
 
Punt setè.- Informar a l’Ajuntament Ple del contingut de l’Informe 
d’avaluació final 2011/2015 del Pla de Seguretat Local. 

Informar a l’Ajuntament  
Ple de l’Informe avaluació 
final 2011/2015 del Pla de 
Seguretat Local. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Atès el que estableix l’article 31 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del 
Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, tots els municipis de Catalunya, a través 
de les respectives Juntes Locals de Seguretat, han d’elaborar i aprovar un Pla general 
de seguretat local i els programes específics que corresponguin, on s’ha d’analitzar la 
situació de la seguretat; definir els objectius generals i les prioritats, els mitjans i els 
recursos disponibles; i especificar les accions que s’han d’emprendre, amb el calendari 
d’aplicació, els mètodes de seguiment i avaluació i el període de vigència. 
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Atès que l’aprovació i implantació del Pla de Seguretat Local, com instrument de 
planificació de la seguretat pública al municipi, ha de permetre la identificació de les 
demandes de la ciutadania i les necessitats davant dels riscos, i ha de definir els 
objectius i recursos idonis per tal de satisfer-les, constituint un model permanent de 
coneixement de l’estat de la seguretat i adaptació continua als canvis. 
 
Atesa l’aprovació per unanimitat del Pla de Seguretat Local en la Junta Local de 
Seguretat de 23 de Març de 2011. 
 
Ates  que en la Junta Local de Seguretat de 20 de març de 2015 es va donar compte 
de l’informe d’avaluació final 2011/2015. 
 
Vist l'informe del Cap de la Guardia Urbana, que obra a l’expedient.  
 
Atès que el disposa l’article 19.b de la Llei 4/2003 de 7 d’abril, d’Ordenació del 
Sistema de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l'article 22.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, l'article 52.2. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal,  
 
El President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat proposa a 
l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar a l’Ajuntament Ple, del contingut de l’informe d’avaluació final 
2011/2015 del Pla de Seguretat Local, que figura com annex I al present acord. 
 
Segon.- Donar trasllat de l’informe d’avaluació final 2011/2015 al Conseller d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, competent en matèria de seguretat pública. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
El punt set és informar a l’Ajuntament del contingut de l’Informe d’avaluació 
final del Pla de Seguretat 2011/2015. 
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Una vegada passat per la Junta Local de Seguretat que el va aprovar per 
unanimitat, es dóna compte al Ple d’aquest Pla de Seguretat, i comentar-vos 
que ara comencem a fer un altre del pròxim quadrienni 2015/2019. 
 
Durant aquest 2011/2015 han hagut tres plans estratègics, el de les persones, 
el dels serveis i el de la ciutat. El de les persones tenia 23 actuacions de 
Seguretat Ciutadana, Seguretat Viària i Emergència Protecció Civil, hi ha 17 
completament acabats i 6 que estan en tràmit. 
 
El dels serveis estava dividit en tres programes, grup de risc, espai públic i 
civisme. Han hagut 11 actuacions, 9 estan acabades i 2 encara no s’han fet. 
 
El de la ciutat estava dividit en tres programes, seguretat actes públics i 
privats, seguretat urbanística i activitats i seguretat sanitària i mediambiental. 
Han hagut 11 actuacions, 7 estan acabades, 2 estan a punt de finalitzar i 2 no 
s’han fet. En total s’han fet 45 actuacions de les quals 33 estan acabades, 8 
estan a punt de finalitzar i 4 que no s’han fet. 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez. 
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Punt vuitè.- Declarar la suspensió a tot el terme municipal de Cornellà de 
Llobregat, per període d’un any, de l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes, establertes per la legislació sectorial 
que es refereixen a la implantació dels denominats clubs o associacions de 
cànnabis o entitats similars. 

Declarar suspensió de les 

llicències implantació dels 
clubs o associacions de 
cànnabis o similars. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a la suspensió de l’atorgament de llicències dels 
denominats clubs o associacions de cànnabis o entitats similars, a tot el terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, pel termini d’un any. 
 
Vist l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de data 11 de maig de 
2015, on posa de manifest que en el marc dels usos culturals, regulats a l’article 282 
de les Normes urbanístiques del PGM -que inclou activitats de tipus social, centres 
d’associació, agrupacions i similars- s’han anat incorporant diverses activitats 
frontereres a les activitats recreatives i d’altres que tenen o poden tenir afectacions 
amb altres usos o que generen afectacions a tercers, com es el cas de les associacions 
de consumidors de cànnabis o altres de similars. 
 
Atès que el marc normatiu general derivat del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, la normativa del Pla General Metropolità PGM i la normativa sectorial, 
concretament l’article 27 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives, contemplen la possibilitat de 
redactar un pla especial regulat a l’article 67.1.k) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per tal de concretar els usos, posar les limitacions normatives, establir 
les condicions d’implantació tant a la ciutat com a l’edifici on s’han de situar aquestes 
activitats i en general, regular els usos de les activitats associatives i culturals i el seu 
encaix amb la normativa sectorial o amb les normes urbanístiques ja aprovades sobre 
activitats recreatives. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial 
i Habitatge de data 11 de maig de 2015, obrant a l’expedient. 
  
Atès que l’article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, preveu que els òrgans competents per 
a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic puguin acordar, amb la 
finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 
també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 
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d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial; suspensió que, d’acord amb l’article 74 de la 
mateixa norma, podrà tenir una durada màxima d’un any, ampliable a un altre amb 
l’aprovació inicial de l’instrument corresponent. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat, 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la suspensió, a tot el terme municipal de Cornellà de Llobregat, per 
període d’un any, de l’atorgament de llicències de d’edificació, reforma, instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial que es refereixin a la implantació dels 
denominats clubs o associacions de cànnabis o entitats similars, en l’àmbit grafiat al 
plànol que s’incorpora, d’acord amb el que preveu l’article 73 del Text refós de la llei 
d’urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 102 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, per l’estudi i preparació del pla especial que ha de regular els esmentats 
usos i instal·lacions. 
 
Segon.- Ordenar la publicació de l’acord de suspensió mitjançant inserció d’edicte i 
plànol identificatiu de l’àmbit de suspensió, en el butlletí oficial de la província, en la 
premsa diària, en el butlletí municipal i en la web de l’ajuntament. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
El punt vuit és declarar la suspensió a tot el terme municipal de Cornellà de 
Llobregat per un període d’un any, de l’atorgament de llicències d’edificació, 
reforma, instal·lació, ampliació d’activitats, ús concret i altres autoritzacions 
municipals connexes, establertes per la legislació sectorial que es refereix a la 
implantació dels denominats clubs o associacions de cànnabis o entitats 
similars. 
 
Això ve donat perquè en aquest moment tenim set o vuit centres d’aquest 
tipus. Hi ha una proliferació de demandes d’informació per obrir més, i 
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nosaltres pensem que això s’ha d’aclarir, i s’ha d’aclarir a nivell de l’Àrea 
Metropolitana. S’ha d’intentar que hi hagi una Ordenança comú per tota 
l’Àrea o que la Generalitat reguli d’una vegada com i de quina manera s’han 
d’obrir. 
 
Com això en aquest moment no estar clar, el que fem és, declarem una 
suspensió de llicències durant un any per a veure com s’aclareix el tema i 
també per donar-nos temps per a fer nosaltres la nostra pròpia Ordenança. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
 
És un tema que no hem parlat en aquest Ajuntament però que ha generat 
debat en altres espais i en altres municipis. En el seu moment la Generalitat 
com sempre va traslladar la pilota als Ajuntaments. Ens va situar als 
Ajuntaments la necessitat de regular nosaltres una activitat que quedava –jo 
crec- en el “limbo” del que és una activitat associativa o una activitat 
comercial. És una d’aquestes coses que està en la ratlla entre les dues 
activitats, i que en altres municipis, a Barcelona ciutat però també en altres 
municipis propers, està generant problemes i complicacions, com a mínim, de 
convivència. 
 
Nosaltres creiem que en el futur s’hauria de poder tenir una Ordenança que 
ho reguli. Entenem i compartim la visió de què probablement l’Ordenança 
hauria de ser metropolitana com a mínim, perquè sinó ens trobem que si 
l’Ajuntament de Castelldefels pren decisions sobre la distància entre els clubs 
o la pren el de Sant Boi o el de Viladecans o el del Prat i tenen Ordenances i 
nosaltres no les tenim, ens podem trobar amb els efectes col·laterals de no 
tenir Ordenances. 
 
En aquest sentit nosaltres només volíem fer quatre acotacions en relació a la 
futura Ordenança que puguem tenir, a banda de què la Generalitat ha de 
posar més de la seva part i ha de regular, entre d’altres coses, com es fa la 
distribució de les substàncies que hipotèticament es consumeixen en aquests 
espais, que està per resoldre. Si no es resol això, evidentment es pot caure 
fàcilment en delictes de tràfic i en delictes contra la salut pública, i, per tant, 
creiem que això no està ben resolt i ens podem trobar els Ajuntaments amb 
problemes. 
 
L’altre element per nosaltres important, és que hem d’aclarir si estem parlant 
d’espais d’ús públic i d’accés públic o estem parlant d’associacions de gent 
que s’apunta en un llistat i que és membre d’una associació i en l’espai de 
l’associació fan el que els convingui en relació al mon cannabic. I per tant és 
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una associació cannàbica i no és un club de fumadors, cosa que tampoc està 
resolta, i que ens preocupa que no quedi tampoc resolta en futures 
Ordenances. 
 
I l’altre element que creiem que és important és aclarir els controls sanitaris, 
els controls de seguretat, els controls de convivència que necessitarem en 
relació amb això, perquè al final el que ens estem trobant en altres municipis 
són dificultats en insonorització, controls de sanitat, en entrades i sortides, 
etc... 
 
Per a nosaltres i que quedi clar, una cosa és regular associacions cannàbiques i 
una altra, és regular clubs de fumadors amb unes llistes més o menys laxes, on 
la gent entra i surt i s’apunta en la mateixa associació al moment. 
 
Per tant, estem d’acord en fer aquesta suspensió perquè entenem que no es 
dóna la situació autonòmica ni metropolita per regular millor com fem això. I 
podem tenir problemes convivencials al final entre els veïns i les veïnes, que 
tampoc ens interessa. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
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Punt novè.- Modificar l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà), per a 
l’execució de les obres de reparació de la coberta del Pavelló Esportiu 
Llobregat. 

Modificar l’encàrrec de  
gestió a Procornellà, obres 

Pavelló Esportiu Llobregat. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’acord del Ple municipal de data 19 de desembre de 2013 que va aprovar 
l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, S.A. (PROCORNELLA) per a l’execució de les obres de reparació de la coberta 
del Pavelló Esportiu Llobregat, d’aquesta Ciutat, incloent-hi els honoraris de redacció 
del projecte de reparació, per un import de 90.000 euros, IVA inclòs, al tipus del 21%, 
amb càrrec a la partida 0552.342D0.6320000 de l’exercici 2013, distribuïts en 
17.603,28€ pels treballs de redacció i direcció de les obres i 72.396,72€ per l’execució 
de les obres. 
 
Vistos els escrits de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana e Econòmica de 
Cornellà (PROCORNELLA), de dates 19 de maig de 2014 (RGE 14512) i 24 de setembre 
de 2014 (RGE 27403) on posa de manifest que l’import sobre el que es va calcular el 
cost de l’encàrrec, era estimatiu i no incloïa despeses generals i demana l’ampliació 
de l’encàrrec amb base al cost d’execució de les obres (133.971,37€) i es contempli un 
import en concepte de despeses generals del 10% (13.180,28€). 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 25 de juliol de 2014, es va aprovar 
el projecte d’obres de reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat, per un 
import d’execució de les obres de 133.971,37€, IVA inclòs. 
 
Vist l’informe de la Directora d’Acció Territorial i Habitatge de data 3 d’octubre de 
2014, al respecte de la referida modificació, que es transcriu en la seva part 
necessària: 
 
1. El Ple Municipal, en data 19 de desembre de 2013, aprova l’encàrrec de gestió a 

Procornellà per a l’execució de les obres de reparació de la coberta del Pavelló 
Esportiu Llobregat, per un import de 90.000 € (IVA inclòs), distribuït de la següent 
manera: 17.603,28 € pels treballs de redacció i direcció de les obres, i 72.396,72 € 
per l’execució de les obres. Quan s’ha fet l’encomana, el projecte encara no estava 
redactat. 

 
2. En data 25 de juliol de 2014, la Junta de Govern Local aprova el Projecte d’obres 

de reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat, per un import de 
133.971,37 € (IVA inclòs). 
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Per tant, s’haurà d’ampliar l’encàrrec de gestió en 61.574,65 € per l’increment del 
cost d’execució de les obres. És a dir, l’encàrrec de gestió total a Procornellà per 
aquest concepte, és de 151.574,65 €. 

 
Vist l’informe de la Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge, de 3 
d’octubre de 2014 i el complementari de 9 d’octubre de 2014 proposant l’ampliació 
de la durada de l’encàrrec. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 de maig, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El president de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’encàrrec de gestió a l’Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) per a l’execució de les obres de 
reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat, d’aquesta Ciutat, incloent-hi 
els honoraris de redacció del projecte de reparació, que fou aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 19 de desembre de 2013, a fi d’assumir l’increment de 
61.574,65€ del cost de les obres aprovades, el qual quedarà establert per un import 
total de 151.574,65€ (IVA inclòs), i modificar la durada de l’encàrrec que resulta del 
següent detall: 
 

 Aquesta quantia es distribueix en 133.971,37€ (IVA inclòs), per l’execució de les 
obres d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern Local el 25 de juliol 
de 2014, i 17.603,28€ (IVA inclòs) en concepte de treballs de redacció i direcció de 
les obres. 

 

 La durada de l’encàrrec s’estableix per un període màxim d’execució de 24 mesos. 
 
Pel que fa a la resta de condicions, es mantenen íntegrament les consignades en 
l’acord de 19 de desembre de 2013. 
 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa derivada de l’increment del cost de l’execució 
de les obres de la reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat per un import 
de 61.574,65 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0551.3420C.6320000 
“Reparació coberta pavelló esportiu Llobregat”, i a favor de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), la qual 
s’abonarà als 30 dies des de l’aprovació de la certificació de l’obra i de la factura 
corresponent. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i al Departament d’Intervenció d’aquest 
Ajuntament, per al seu coneixement i efectes. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
El punt nou és modificar l’encàrrec de gestió a Procornellà, per a l’execució de 
les obres de reparació de la coberta del Pavelló Esportiu Llobregat. 
 
Nosaltres fa temps vam posar 90.000 euros per a fer aquestes obres. Una 
vegada fet el projecte, aquestes obres pujaven 150.000 euros perquè van 
sortir problemes de seguretat en el primer projecte que vam fer, què les 
goteres que hi havia es poguessin resoldre amb aquests 90.000 euros perquè 
quedaven uns solapaments que aquest projecte no acabava de solucionar. I, 
el que fem ara és, una vegada està aprovat el projecte i ja s’està fent, omplir 
l’encàrrec que té amb 61.000 euros més fins arribar a la quantitat que costa 
realment la reparació d’aquesta coberta. 
 
 
Senyora Maria Isabel Pérez Espinosa, Regidora del Grup Municipal del PP 
 
Simplement preguntar si desprès de tots els tràmits que hem fet en aquesta 
operació, si finalment s’ha fet cap informe jurídic de reclamació a la 
constructora inicial, com es va informar al principi d’aquesta tramitació, 
perquè a l’expedient no consta o almenys nosaltres no tenim constància. I 
saber si aquesta via de reclamació s’està valorant com es va dir al principi. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
La via de reclamació s’està estudiant, hi ha un informe jurídic que ho diu, però 
per això hem de tenir exactament el final de l’obra acabat i la seguretat de 
que la gotera està reparada, per això no s’ha enviat encara. Es va comunicar 
en un primer moment a l’empresa dient que anàvem a començar les obres i 
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que, a més, faríem la reclamació quan estigués acabada, però si ho haguéssim 
fet amb els 90.000 ens hauríem equivocat. Quan estigui tot, donarem la 
reclamació. Hem avisat de què estem en tràmits, hem fet la reclamació i hem 
dit que, com no la fan ells, la farem nosaltres al seu càrrec. 
 
Una altra cosa és com acabarà això en els Tribunals, ja veurem. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 

 
 
 
 
 
Punt desè.- Aprovar l’esborrany del Conveni – encàrrec de gestió entre 
l’empresa municipal Procornellà i aquest Ajuntament, per a la gestió 
d’habitatges de lloguer per persones amb risc d’exclusió social. 
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Aprovar conveni amb 
Procornellà, per a la gestió 
d’habitatges lloguer per 

persones amb risc d’exclusió 
social 

DICTAMEN 
 
... 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat té competència per la prestació del servei 
d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, en virtut de 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, havent informat la 
Directora d’Acció Social, sobre els beneficis d’establir un mecanisme que permeti 
adjudicar habitatges de lloguer a través de la Mesa d’Emergència per tal de donar 
cobertura a una necessitat social no resolta en condicions d’equitat. 
 
En el marc d’aquesta política social d’ajut en l’accés a l’habitatge a famílies amb 
situació de risc d’exclusió social, l’Ajuntament vol encarregar a PROCORNELLÀ la 
cerca i contractació del dret d’arrendament d’un màxim de 40 habitatges de 
propietat privada a la ciutat de Cornellà de Llobregat, per posar-los a disposició del 
departament d’Acció Social de l’Ajuntament, i la seva posterior adjudicació a les 
famílies seleccionades per aquest Departament que es trobin en aquella situació. 
 
L’empresa municipal PROCORNELLÀ, per la seva part, com a mitjà propi i 
instrumental de l’Ajuntament i, alhora, com encarregada de la gestió de l’Oficina 
local d’Habitatge de Cornellà, la qual li va estar encomandada per acord plenari del 
31 de gener de 2008, està en disposició de prestar aquell servei, amb els seus propis 
mitjans, el qual vindrà regulat per la proposta de conveni que se sotmet a aprovació 
en aquest acte. 
 
L’encàrrec recollit per l’esborrany de “Conveni - Encàrrec de Gestió entre l’Ajuntament 
de Cornellà i l’empresa municipal Procornellà per la Gestió d’Habitatges de Lloguer 
per Persones amb Risc d’Exclusió Social” que se sotmet a aprovació, està previst als 
articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 10 de la llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i a aquells efectes, la societat, com a mitjà propi instrumental 
i servei tècnic de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels poders adjudicadors que 
d’ell depenen, està obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu els treballs que aquests 
poders l’encarreguin. 
 
L’esborrany de conveni compleix els requisits formals necessaris per a la seva 
formalització i dóna resposta al servei de lloguer social que es pretén establir, i que 
consistirà, com resulta del propi document en: l’encàrrec a PROCORNELLÀ de la gestió 
de recerca, coordinació i contractació del dret d’arrendament d’un màxim de 40 
habitatges de propietat privada a la ciutat de Cornellà de Llobregat, per posar-los a 
disposició del departament d’Acció Social de l’Ajuntament, i la seva posterior 
adjudicació a les famílies seleccionades per la Mesa d’emergències socials, que es 
trobin en aquella situació. El programa girarà sota la denominació de “Borsa de 
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Lloguer Social municipal de Cornellà” i els criteris d’adjudicació dels habitatges seran 
els mateixos que ja recull el capítol V “Fons d’habitatge de lloguer social” (articles 37 
al 43) del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial 
que es va aprovar per acord plenari el 25 d’octubre de 2012 (BOP d’1 de febrer de 
2013). 
 
Per poder sufragar el cost de l’encàrrec, l’Ajuntament de Cornellà, farà una aportació 
a Procornellà de 735.000 euros a càrrec de la partida 0551.1521A.4490000, d’una 
sola vegada, per tal que aquella gestioni i es faci càrrec de totes les despeses 
derivades de la prestació del servei i del seu funcionament, que inclou, a més, garantir 
les obligacions econòmiques contractuals contretes pel llogater davant dels 
propietaris. 
 
Vista la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals. 
 
Vista la circular 2/2010, de 18 de novembre, de la Secretaria General d’aquest 
Ajuntament. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de l’acord Plenari d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist l’esborrany de document incorporat a l’expedient i l’informe de data 05 de maig 
de 2015 de la Directora i la Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge. 
 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat 
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’esborrany de document denominat “Conveni - Encàrrec de Gestió 
entre l’Ajuntament de Cornellà i l’empresa municipal Procornellà per la Gestió 
d’Habitatges de Lloguer per Persones amb Risc d’Exclusió Social”. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Trametre el present acord i còpia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i al Departament d’Acció Social d’aquest 
Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Política Territorial i Seguretat  
 
Com vam quedar en aquest Ple vam aprovar una partida de 135.000 euros pel 
tema del lloguer d’aquests habitatges. L’empresa que està fent a Cornellà tot 
el tema del lloguer social dels habitatges és Procornellà, dintre del que és la 
bossa de lloguer social municipal, i a partir d’aquí, el que fem és passar-li a 
l’empresa aquests diners perquè ho faci. 
 
El tema de l’adjudicació no ho farà l’empresa, l’empresa el que fa és llogar els 
habitatges, veure que estiguin amb bones instal·lacions, controlar, cobrar els 
180 euros de lloguer, tot això, però qui diu qui és la persona que ha d’estar 
dintre d’aquest habitatge és la Taula que hi ha pel tema d’arrendament social, 
que la composen Serveis Socials, em sembla que la Creu Roja, em sembla 
l’Associació de Veïns, Caritas i l’Ajuntament. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
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Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  

 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INTERIOR 
 
 
Punt primer.- Desestimar la petició de l’empresa Global Inversiones 
Europeas, S.L. de suspensió del procediment d’execució subsidiària i 
desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple de 9 
d’abril de 2015, en relació als terrenys que envolten a la Masia Can Manso. 

Desestimar la petició de 

Global Inversiones  
Europeas, S.L., en relació 
als terrenys Masia Can 
Manso. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist el recurs de reposició interposat per l’empresa Global Inversiones Europeas, S.L, 
en data 15 de maig de 2015 amb número Registre d’Entrada de l’Ajuntament de 
Cornellà 17914, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 d’abril de 2015 pel 
qual s’aprova 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, per a la recuperació dels terrenys municipals que 
envolten la Masia Can Manso i s’aprova la liquidació provisional, en relació a les 
següents actuacions: Enderroc fonament estructura metàl·lica, demolició del 
paviment on es fa l ús d’aparcament i enderroc de la instal·lació de tancat de part de 
la parcel·la. 
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Vist que la recurrent així mateix  sol·licita la suspensió de l’execució subsidiària. 
 
Vist l’article 111 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist l’article 116 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist l’article 147 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe 151/2015 de la Cap de Patrimoni, de data 21 de maig de 2015, rubricat 
per la Secretària General, que s’acompanya com annex I del present Acord. 
 
Aquesta Alcaldia proposa a Ple la adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Desestimar la petició de suspensió de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 
9 d’abril de 2015 d’execució subsidiària per a la recuperació dels terrenys municipals 
que envolten la Masia Can Manso, sol·licitada per Global Inversiones Europeas, S.L. , 
segons es justifica a l’informe 151/2015 de la Cap de Patrimoni, de data 21 de maig 
de 2015, que s’acompanya com annex I del present Acord.  
 
Segon.- Desestimar el Recurs de Reposició interposat per Global Inversiones 
Europeas, S.L contra l’acord de Ple de 9 d’abril de 2015, segons es justifica al mateix 
informe 151/2015 de la Cap de Patrimoni, de data 21 de maig de 2015, que 
s’acompanya com annex I del present Acord. 
 
Tercer.- 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: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Interior 
 
Al Ple del 9 d’abril vam aprovar continuar amb el procés d’execució subsidiària 
dels terrenys que envolten la Masia de Can Manso, aquest punt ja ha passat 
quatre vegades en aquest Ple. 
 
L’empresa, en aquest cas Global Inversiones, ha presentat un recurs de 
reposició sobre aquest acord i demanen també la suspensió d’aquest acord 
del 9 d’abril.  
 
Nosaltres entenem que amb totes les explicacions que s’han donat en aquest 
Ple i que s’han donat a l’empresa, està més que suficientment clara la nostra 
postura. Han de retirar tot el que s’ha de retirar, per això vam portar al Ple 
aquesta execució subsidiària. I el que fem és avui portar al Ple la proposta de 
desestimar tant la suspensió com el recurs de reposició per continuar 
òbviament amb aquest procés d’execució subsidiària. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Victor 

Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Ana 
Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa, Jordi García Guitart, Rocio 
García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia Martínez Gallardo, Aurora Mendo 
Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana 
Piñero Romera. 
 

Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios, Manuel 

Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales Sánchez i Maria Isabel 
Pérez Espinosa. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero, Anna 

Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.  
 

Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica Badia i 

Cortada. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
Primer.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha precs i preguntes. Tinc un prec i una pregunta sobre el mateix tema. No 
sé si és prec o pregunta, però si és pregunta ja contestarem. Tots dos els 
presenta el Partit Popular. 
 
 
Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios Portaveu del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat el present prec que, una vegada traduït a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Incidint en el Prec presentat per aquest Grup Municipal al Ple del passat mes d’abril, 
en data 30/04/2015, i recolzant en les seves lògiques i justes reivindicacions a 
l’Associació de Veterans d’Almeda per a disposar, en un horari a convenir, de les 
instal·lacions del camp de futbol municipal d’Almeda, amb la finalitat de poder 
realitzar els seus partits de futbol,  
 

PREGUEM 
 
Primer.- Que sigui atesa la petició de dita Associació i es doni solució, a la major 
brevetat, a la qüestió plantejada. 
 
Segon.- Que es faciliti còpia del conveni signat entre l’Ajuntament i el Club de Futbol 
Almeda per a la utilització de les instal·lacions municipals. 
 
Adjuntem a aquest prec la recollida de signatures realitzada per l’Associació de 
Veterans d’Almeda, sol·licitant la cessió de les instal·lacions del Camp Municipal 
d’Almeda on poder practicar el seu esport. 

 
... 
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Per part del senyor Maximiliano Palacios Palacios Portaveu del Grup 
Municipal del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Incidint en el Prec presentat per aquest Grup Municipal al Ple del passat mes d’abril, 
en data 30/04/2015, en referència a la petició de l’Associació de Veterans d’Almeda 
per a disposar, en un horari a convenir, de les instal·lacions del camp de futbol 
municipal d’Almeda, amb la finalitat de poder realitzar els seus partits de futbol, 
sol·licitem 
 
Que es faciliti còpia del conveni signat entre l’Ajuntament i el Club de Futbol Almeda 
per a la utilització de les instal·lacions municipals. 

 
... 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Algun prec o pregunta verbal?, teniu?, no?. 
 
Doncs estimats companyes i companys, que acabem bé la campanya i 
tinguem sort tots. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les disset hores i vint-i-dos 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. 
 
 


