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ACTA PLE NÚM. 10/15 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE JULIOL 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE JULIOL DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 30 de 
juliol 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. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
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 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Francesc Sánchez i Garcia 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
No excusa Sr. Arnau Funes Romero 
 
 
 
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. 8/15, corresponent a la sessió de 
constitució del nou Ajuntament del dia 13 de juny d’enguany. 

Aprovació Acta núm. 8/15 

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

VOTACIÓ        UNANIMITAT 
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En aquest moment s’incorpora a la sessió la Regidora del Grup Municipal CEC-
CPC, senyora Maria Carmen López Álvarez. 
 
 
Punt segon.- Aprovació de l’acta núm. 9/15, corresponent a la sessió 
extraordinària del dia 2 de juliol d’enguany. 

Aprovació Acta núm. 9/15 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
 
PROPOSTES D’ESMENES 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Només comentar que a les intervencions dos, tres i divuit que corresponen a 
les pàgines dotze, trenta-cinc i cent tres, estan intercanviats els noms de 
l’Àngel i el meu. Només això. 
 

VOTACIÓ        UNANIMITAT 

 
 
ESMENES APROVADES 
 
En els pàgines dotze, trenta-cinc i cent tres, on diu: 
 
... 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 

... 
 
Ha de dir: 
 
... 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 

... 
 
 
 
 
Punt Tercer.- Donar compte dels decrets i resolucions de l’Alcaldia que a 
continuació es relacionen. 

Donar compte decrets 

Per l’Alcalde s’informa dels Decrets dictats per l’Alcaldia, el text literal dels 
quals és el següent: 
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- Decret núm. 2933/15 de data 2 de juliol. 
 
... 
Vist el contingut de l’article 20 del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cornellà de 
Llobregat, pel qual es crea la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la 
documentació d’aquest Ajuntament, com a òrgan col·legiat interdisciplinari que ha de 
procedir a l’anàlisi de totes les tipologies documentals creades per aquesta 
Administració, establint les que calgui conservar pel futur i les que siguin susceptibles 
de destrucció. 
 
Atès que en conformitat amb el que es disposa al número 3 del referit precepte i a 
l’article 96 del ROM, aquesta Comissió, sota la Presidència del Regidor/a o Tinent/a 
d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal i la Vicepresidència de la Secretària 
General de l’Ajuntament, estarà constituïda per tres vocals, un d’ells Cap d’Àrea o 
Departament de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, un altre, Tècnic en 
representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms i, el tercer, un 
Historiador especialista en Història Contemporània designat per l’Alcaldia, tots ells 
assistits per l’Arxivera Municipal, que actua com a Secretaria de la Comissió. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a una nova 
designació dels membres d’aquesta Comissió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 20.3 
del Reglament Regulador de l’Arxiu Municipal a que abans s’ha fet referència, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió d’Avaluació, Tria i Eliminació de la documentació 
d’aquest Ajuntament quedi integrada pels membres següents: 
 
President: El/La Tinent/a d’Alcalde responsable de l’Arxiu Municipal: senyor/a Sergio 
Fernández Mesa 
 
Vicepresidenta: La Secretària General de la Corporació, senyora Carmen Alonso 
Higuera. 
 
Vocals: 
 

 Cap d’Àrea o Departament municipal: senyora Ana M. Gayoso Díaz, Cap de 
Secretaria. 

 

 Tècnic en representació de les Empreses Municipals i Organismes Autònoms: 
senyora Helena Gironés Cebrián, Assessora Jurídica de l’Empresa municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà SA. 



 
 

 
 

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

 

 5 

 

 Historiador especialista en Història Contemporània: senyor Joan Fernández Trabal. 
 
Secretari: senyora Carmen Páez Morillas, Arxivera municipal. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret a les persones nomenades pel seu coneixement i 
efectes i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, 
en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 2934/15 de data 2 de juliol. 
 
... 
 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 6096/2014, d’1 de desembre, es va procedir a la 
creació i nomenament dels membres integrants de la Comissió Consultiva d’Accés del 
Ciutadà a la Informació i Documentació Municipal, en qualitat d’òrgan col·legiat de 
caràcter consultiu integrat en l’organització municipal, amb funcions de suport i 
assessorament a l’òrgan competent per a resoldre les corresponents sol·licituds 
d’accés plantejades pels ciutadans a l’emparo del que disposen la Llei 30/1992, de 28 
de desembre, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció 
donada a algun dels seus preceptes per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a un nou 
pronunciament sobre la designació dels membres d’aquesta Comissió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 20.3 
del Reglament Regulador de l’Arxiu Municipal a que abans s’ha fet referència, 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió Consultiva d’Accés del Ciutadà a la Informació i 
Documentació Municipal, sota la Presidència del Sr. Sergio Fernández Díaz, regidor a 
favor del qual he delegat les meves competències per a resoldre les sol·licituds d’accés 
a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l’Ajuntament o als seus ens 
instrumentals, i amb l’assistència de la Secretaria General de l’Ajuntament o 
funcionari/a en qui delegui, en funcions de Secretaria de la Comissió, estarà integrada 
pels vocals determinats mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 6096/2014, d’1 de 
desembre. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret als membres integrants d’aquesta Comissió als 
efectes escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 2962/15 de data 3 de juliol. 
 
... 
 
En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal  de 
Règim Local de Catalunya, 12 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 
7/2007, de 12 d’abril i 23.3. del ROM, aquest Ajuntament ha procedit a la 
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, 
mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia 2 de juliol de 
2015. 
 
Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament 
de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel 
Ple de la Corporació. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 
22.2.2 del ROM, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 
d’avui, a les persones que a continuació es relacionen, per ocupar els llocs de treball 
que així mateix s'especifiquen: 
 
CÀRREC  RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM  
 
Coordinador d’Obres i projectes municipals 59.514 € Manel Castells Gasulla 
Cap de Premsa 42.240 € Lorena Herrero Hernández 
Assessora de Polítiques d’Igualtat 13.345 € Judith Ibáñez Vives 
Directora del Institut Municipal de Radiodifusió 39.140 € Mireia Navarro Giménez 

 
 
Segon.- Establir pels esmentats llocs de treball la dedicació i descripció que consta en 
la part dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol de 2015, pel qual es va aprovar la 
relació de llocs de treball del personal eventual d'aquesta Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en 
compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals 
de Catalunya. 
 
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal 
el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat 
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Entendre complida l’obligació de l’Alcaldia de donar compte trimestralment al 
Ple del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, 
sempre que doni compte puntualment al Ple de qualsevol modificació que s’hi 
produeixi. 
 
Cinquè.- Notificar aquest Decret als interessats, així com al Departament de Recursos 
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
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Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 3077/15 de data 15 de juliol. 
 
... 
 
En compliment del que disposa l’article 21 del ROM, en concordança amb l'article 38 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 2 de juliol, aquest Ajuntament ha 
procedit a la creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives 
que, amb caràcter permanent, tindran que conformar la seva organització 
complementària municipal durant el present mandat, a la vista de la nova composició 
política d'aquest derivada dels resultats electorals de les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març. 
 
Atès que d’acord amb el que preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 60.5 i 58.3 
del Decret Legislatiu núm. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 79 del ROM, tots els 
Grups Polítics Municipals, en proporció a la seva representativitat a l’Ajuntament, 
tenen dret a participar, mitjançant la presència dels seus Regidors i Regidores, en els 
òrgans complementaris de l'Ajuntament que tinguin per funció l'estudi, informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i el seguiment 
de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els Regidors i Regidores que 
ostenten delegacions, amb la possibilitat prevista a l’article 60.5, en concordança 
amb el 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de constituir Comissions 
Informatives en les que tots els Grups polítics municipals tinguin el mateix nombre de 
membres, sempre que s’apliqui en les seves votacions el sistema de vot ponderat. 
 
Atès que aquesta ha sigut l’opció per la qual s’ha decantat el Ple Municipal en 
aquesta legislatura en adoptar els seus acords de creació de les Comissions 
Informatives i que aquesta previsió es troba específicament contemplada al ROM. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta 
Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els òrgans 
col·legiats complementaris d'aquesta Corporació, per designar els membres 
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d'aquesta que han d'assumir la presidència de les Comissions Informatives en virtut 
de la corresponent delegació, així com per adscriure als diferents Vocals 
representants dels Grups Polítics Municipals, a proposta del Grup corresponent. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes elevades pels diferents Grups 
Polítics amb representació municipal, i en ús de les facultats que legalment tinc 
conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Nomenar Presidents Delegats de les Comissions Informatives de caràcter 
permanent que a continuació es relacionen, als Tinents d'Alcalde, membres de la 
Junta de Govern Local, que així mateix s'especifiquen, adscrivint com a Vocals 
d'aquestes, a proposta dels diferents Grups polítics municipals, als Regidors i 
Regidores següents: 
 
 

COMISSIO INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 

 
President – Delegat:  Senyor Sergio Fernández Mesa 
 
Vocals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Sergio Fernández Mesa  
- Suplent: Senyora Emilia Briones Matamales 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
- Titular: Senyora Mª José Ruiz Tienda 
- Suplent: Senyor Vidal Aragonés Chicharro 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
- Titular: Senyora Anna Clara Martínez Fernández 
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal (ERC-AM) 
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- Titular: Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
- Suplent: Senyor Francesc Sánchez i Garcia  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit  d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural -  Entesa (ICV-EUiA-EP-E). 

 
- Titular: Senyor Arnau Funes Romero 
- Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular (PP). 
 

- Titular: Senyor Manuel Casado Ruíz 
- Suplent: Senyor Daniel Serrano Coronado 

 
 

COMISSIO INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 

 
 
President – Delegat: Senyor Antonio Martínez Flor 
 
Vocals: 
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Antonio Martínez Flor 
- Suplent: Senyor Manuel Ceballos Morillo  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
- Titular: Senyor Angel Camacho Hervás 
- Suplent: Senyor José David García Muñoz 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
- Titular: Senyor Jorge García Mulet   
- Suplent: Senyora  Anna Clara Martínez Fernández 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal (ERC-AM) 

 
- Titular: Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
- Suplent: Senyor Francesc Sánchez i Garcia 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E). 

 
- Titular: Senyor Sergio Gómez Márquez  
- Suplent: Senyor Arnau Funes Romero 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular (PP). 
 

- Titular: Senyor Manuel Casado Ruíz 
- Suplent: Senyor Daniel Serrano Coronado  

 
 

COMISSIO INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I COMUNITÀRIES 

 
 
Presidenta – Delegada: Senyora Rocío García  
 
Vocals: 
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit  dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyora Rocío García Pérez 
- Suplent: Senyora Montserrat Pérez Lancho 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez 
- Suplent: Senyora Mª José Ruiz Tienda  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 
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- Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
- Suplent: Senyora  Anna Clara Martínez Fernández 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal (ERC-AM) 

 
- Titular: Senyor Francesc Sánchez i Garcia 
- Suplent: Senyora Raquel Albiol i Gilabert 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit  d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E). 

 
- Titular: Senyor Senyor Sergio Gómez Márquez  
- Suplent: Senyor Arnau Funes Romero  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit  Popular – Partido Popular (PP). 
 

- Titular: Senyor Manuel Casado Ruíz 
- Suplent: Senyor Daniel Serrano Coronado 

 
 
Segon.- La delegació als Presidents i Presidentes de les esmentades Comissions 
Informatives, en conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en 
concordança amb l’article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
produiran efectes des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als 
Regidors i Regidores afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada als Presidents i Presidentes de les Comissions 
Informatives de forma tàcita, si dintre del termini de les vint-i-quatre hores següents 
no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació, així com als Caps dels 
diferents Serveis Municipals i als funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les 
esmentades Comissions per delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquestes delegacions en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en 
compliment del que disposa l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
en concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre i amb l’article 169 del ROM i difondre el seu contingut, en compliment del 
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Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en 
la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés 
a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 3078/15 de data 15 de juliol. 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el passat dia 2 de juliol, es 
va procedir a la determinació del règim de dedicació i de retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, establint que amb 
efectes del dia 15 de juny de 2015 el senyor Arnau Funes Romero, en la seva qualitat 
de Portaveu del Grupo polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), desenvoluparia el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial, percebent per això una retribució bruta anual de 
18.359,96 €. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 9 de juliol, registrat d’entrada en aquest 
Ajuntament amb el número 26.431, el Sr. Arnau Funes Romero posa en coneixement 
d’aquest Ajuntament la seva renúncia temporal al règim de dedicació parcial, ja que 
en l’actualitat exerceix el seu càrrec de Diputat provincial en la Diputació de 
Barcelona en règim de dedicació exclusiva, i que aquesta situació es mantindrà fins 
que la nova Corporació de l’entitat provincial es constitueixi i determini el nou règim 
de dedicació i retribucions dels seus membres. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats de la renúncia temporal efectuada pel Portaveu del 
Grupo polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
– L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), senyor Arnau Funes Romero, al règim 
retributiu i de dedicació parcial reconegut pel Ple municipal el passat dia 2 de juliol, 
fins i tant es mantingui la seva situació de dedicació exclusiva en l’exercici del seu 
càrrec de Diputat provincial en règim de dedicació exclusiva. 
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Segon.- Notificar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans i al 
regidor afectat, pel seu coneixement i efectes, fent-li constar que aquesta situació de 
renúncia temporal, durant la qual tindrà dret a percebre les indemnitzacions que per 
assistència a les sessions del Ple, de les Comissions Informatives i de la Junta de 
Portaveus han sigut aprovades pel Ple, es mantindrà fins que comuniqui fefaentment 
a aquest Ajuntament la finalització dels seus efectes i el règim de dedicació al càrrec 
de Diputat provincial que al seu favor estableixi el Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 3112/15 de data 17 de juliol. 
 
... 
 
Vist el Reglament regulador de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Cornellà de 
Llobregat prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya, com a òrgan consultiu la funció del qual es vetllar per la prevenció i 
seguretat del municipi i servir de marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords 
entre els diversos serveis municipals i entre les diverses Administracions amb 
incidència en el municipi en matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, 
intervenció, informació a la població i rehabilitació. 
 
Atès que de conformitat amb lo previst en l’article 3 d’aquest Reglament, la 
composició nominativa d’aquest Comissió va ser establerta mitjançant Decret 
d’Alcaldia núm. 8195/2013, de 12 de desembre, del qual es va donar compte al Ple en 
la seva sessió de 19 de desembre següent. 
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Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a un nou 
pronunciament sobre la designació dels membres d’aquesta Comissió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 20.3 
del Reglament Regulador de l’Arxiu Municipal a que abans s’ha fet referència, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat estarà 
integrada en aquest mandat pels membres següents: 
 
 

1. PRESIDENT/A 

 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo  
Alcalde 

 
 
 

2. VICEPRESIDENT/A 

 

 Senyor Antonio Martínez Flor  
Regidor amb competències delegades en matèria de seguretat.  

 
 
 

3. VOCALS 

 

 VOCAL 1: 
 

Titular: Sra. Diana Colominas Batista,  
Tècnica Municipal en matèria de Protecció Civil. 

 
Suplent: Sr. Angel Garcia Garrido. 

Tècnic en matèria de Projectes de Seguretat. 
 
 

 VOCAL 2: 
 

Titular: Sr. Segundo Poblador Trinidad. 
Cap de la Guàrdia Urbana. 

 
Suplent: Sr. Andrés José Doblas Gómez. 

Sots-Cap de la Guàrdia Urbana. 
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 VOCAL 3: 
 

Titular:  Sr. Jaume Guamis Tohà.  
Cap del Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona. 

 
Suplent: Sr. Francesc Gomà Dalmases.  

Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 
 
 

 VOCAL 4: 
 

Titular: Sr. Joan Rovira Morató. 
Cap de Bombers de la Regió Metropolitana-Sud. 

 
Suplent: Sr. Alfons Saucedo Pedregal.  

Cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat.  
 
 

 VOCAL 5: 
 

Titular:  Sra. Carmen Costafreda Roda. 
Directora del Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  

 
Suplent: Sra. Núria Álvarez Fustes.  

Tècnic del Departament d’Activitats i Ordenances Cíviques de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
 

 VOCAL 6: 
 

Titular: Sra. Mª Luz Araujo Cantón. 
Directora del Departament de Política Territorial i Seguretat. 

 
Suplent: Sr. Carlos González Cayuela.  

Tècnic del Departament de Política Territorial i Seguretat. 
 
 

 VOCAL 7: 
 

Titular: Sr. David Calabuig Aracil.  
Cap del Departament de Medi Ambient. 

 
Suplent: Sra. Virginia Vallvé Cádiz.  

Tècnica del Departament de Medi Ambient.  
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4. SECRETARIA 

 

 Senyora Carmen Alonso Higuera 
Secretaria General 

 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i Secretaria de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 3170/15 de data 24 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 24 de juliol de 1997, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Comunitari per a la defensa dels drets i de la promoció de la 
qualitat de vida dels infants i adolescents de Cornellà de Llobregat, en qualitat 
d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de caire 
informatiu però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles 
qüestions referides a la problemàtica d’aquest sector a la ciutat. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 11 de juny, resulta necessari procedir a la 
renovació dels membres del Ple d’aquest Consell, en compliment del que disposa 
l'article 5 del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons disposa l’article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 
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Entitats ciutadanes i dels Grups Polítics Municipals, manifestada a través dels seus 
representants i portaveus. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics Municipals i per les 
Entitats ciutadanes afectades, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar als membres que, junt amb aquesta Alcaldia com a President nat 
del Consell Comunitari de la Infància i l’adolescència, de Cornellà de Llobregat, 
integren el Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENTA 

 
 
Regidora senyora Montserrat Pérez Lancho 
 
 
 

2. VOCALS 

 
 
1.1. Per part dels Grups Polítics Municipals: 
 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
Titular: Senyora Maria Dolores Crisostomo 
Suplent: Senyora Ángela Jiménez Carrascal 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
Titular: Senyor Jordi Molina Grillo 
Suplent: Senyor Iban Tesoro González 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
Titular: Senyor Pablo Heerdt Aznar 
Suplent: Senyor Francisco Blanco Hernández 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 

 
Titular:  Senyor Carles Mas i Segovia 
Suplent:  Senyora Pilar Albiol i Gilabert 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-
E). 

 
Titular:  Senyor Arnau Funes Romero 
Suplent:  Senyora Alba Lou Guillén  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular 
(PP). 

 
Titular:  Senyora Maria Turuchel Alcantud 
Suplent:  Senyora Isabel Espinosa Fernández 

 
 
 
1.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 
 

 Federació d’Associacions de pares d’alumnes de Cornellà 
 

Titular:  Senyor Luis López Muñoz 
Suplent: Senyora Mª Dolores Crisóstomo Moreno 

 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà 
 

Titular: Senyora Concepción Velarde Cidoncha 
 
 

 Centre Infantil i Juvenil Mowgli 
 

Titular: Senyora Olga Diez Martín 
 
 

 Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons 
 

Titular: Senyora Antonia López Barba 



 20 

 
Segon.- Designar a la senyora Sonia Broto Pérez, Directora de Polítiques de Família, 
com a Secretària del Consell Comunitari de la Infància i l’adolescència de Cornellà de 
Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 11 del seu Reglament 
Orgànic. 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Departament de Polítiques de Ciutadania als efectes escaients i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera sessió 
ordinària que es convoqui, en compliment amb del que preveu l'article 22 del ROM, 
en concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 3171/15 de data 24 de juliol. 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia passat dia 
13 de juny, es va determinar, dins del nou Cartipàs Municipal, el règim de delegacions 
de competències de l’Alcaldia en els membres de la Corporació durant aquest 
mandat, mitjançant el Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció 
donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny. 
 
Atès que d’acord amb aquest règim de delegacions, en concret, segons el número 2.8 
del punt segon de la part dispositiva del referit Decret, corresponen a la Regidora 
delegada d’Innovació Urbana i Presidència les competències d’aquesta Alcaldia de 
coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter transversal que es 
determinin per delegació expressa d’aquesta Alcaldia. 
 
Atès que aquesta Alcaldia considera necessari complementar el règim de delegacions 
establert a favor de la Regidora delegada d’Innovació Urbana i Presidència respecte 
d’aquest extrem, amb la delegació expressa i pormenoritzada dels projectes de 
caràcter transversal que inclou aquesta delegació general. 
 



 
 

 
 

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

 

 21 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Complementar el número 2.8 del punt segon de la part dispositiva del Decret 
d’aquesta Alcaldia núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a 
aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny, delegant de forma expressa a 
favor de la Regidora delegada d’Innovació Urbana i Presidència les competències 
d’aquesta Alcaldia de coordinació i seguiment dels projectes municipals de caràcter 
transversal següents: 
 
1. Els relatius als projectes i programes inclosos dins del marc de l’acord amb la 

Diputació de Barcelona de Xarxa de Governs Locals. 
 
2. El Pla integral de Fontsanta. 
 
3. Els Plans Estratègics de Subvencions de l’Ajuntament. 
 
4. Els Premis Ciutat de Cornellà. 
 
Segon.- Aquestes delegacions s’ajustaran al mateix règim jurídic determina al Decret 
núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova redacció donada a aquest per Decret núm. 
2802/2015, de 28 de juny. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondre-la, en compliment del 
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en 
la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents 
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés 
a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se 
acceptada la delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 
24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 
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- Decret núm. 3172/15 de data 24 de juliol. 
 
... 
Atès que per acord plenari de 29 de juny de 1992, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, en qualitat 
d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de caire 
informatiu però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles 
qüestions referides a la problemàtica social de la gent gran de la ciutat.  
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la 
renovació dels membres del Ple d’aquest Consell, en compliment del que disposa 
l'article 5 del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta del 
Grups Polítics Municipals i de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista de les propostes efectuades pels diferents Grups Polítics Municipals i per les 
Entitats ciutadanes afectades, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 11 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar als membres que, juntament amb aquesta Alcaldia com a president 
nat del Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, integren el Ple 
d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 

1. VICEPRESIDENTA 

 
Regidora senyora Montserrat Pérez Lancho  
 
 

2. VOCALS 

 
2.1. Per part dels Grups Polítics Municipals: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyora Juana Oliva Carrasco 
- Suplent: Senyor José Cordero Carretero 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
- Titular: Senyora Maria Isabel Vidal Planells 
- Suplent: Senyora Maria de la Concepción López Vázquez 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
- Titular: Senyor Francisco Blanco Hernández  
- Suplent: Senyor Rafael Navajas Moreno   

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 

 
- Titular: Senyor Joaquim Junyent i Sonet 
- Suplent: Senyor Ignasi Sayol i Vallhonrat 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-
E). 

 
- Titular: Senyora Pilar Ceprián Cortés 
- Suplent: Senyor Albino López López 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular 
(PP). 

 
- Titular: Senyor Andrés Salinas Martín 
- Suplent: Senyora Cristian Blazquez Gómez 

 
 
2.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 
 

 Associació de Gent Gran Riera 
 

Titular: senyor Juan Aragón Gómez 
Suplent: senyor Manuel Pintado Montes  
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 Associació La Gavarra de Gent Gran 
 

Titular: senyor José Mª Núñez Minguez 
Suplent: senyor Perfecto Madrid Olmos 

 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà 
 

Titular: senyor Joaquin Paguillo Vega 
 
 

 Unió Intercomarcal CCOO BLLAPAG 
 

Titular:  senyor Benigno Martínez Ojeda 
 
 

 Associació de la Gent Gran Sant Ildefons 
 

Titular: senyora Neus Bos Bolós 
 
 

 Associació Gent Gran Riera 
 

Titular: senyora Teresa Pastor Pujadó 
Suplent: senyora Victoria Medina Aguilera 

 
 

 Associació Gent Gran Fontsanta-Fatjó 
 

Titular: senyora Cati Pidelaserra Llach 
Suplent: senyora Isabel Mª Medina Marín 

 
 

 Associació Gent Gran Cornellà-Centre 
 

Titular: senyor Antonio Viñas Grau 
Suplent: senyor Alvaro Ramos García  

 
 

 Associació de Jubilats i Pensionistes Almeda 
 

Titular: senyor Pedro López Alonso 
Suplent: senyora Maria Sánchez Guerrero 
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 Associació per la defensa de la Gent Gran 
 

Titular: senyor José Fernández Rivas 
Suplent: senyora Maria Mesa Ordoñez 

 
 

 Associació Familiars d’Alzheimer Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Antonia González Castilla 
Suplent: senyora Maria Clara Avellan Matas 

 
 
Tercer.- Designar al senyor Vicenç Bellver Gisbert, Tècnic de la Gent Gran, com a 
Secretari del Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, amb les 
funcions atribuïdes a aquest càrrec per l’article 11 del seu Reglament Orgànic. 
 
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Departament d’Acció Social, Salut Pública i Benestar Social, als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del 
ROM, en concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 3173/15 de data 24 de juliol. 
 
... 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 125/2006, de 18 de gener, aquest Ajuntament va 
aprovar la constitució d’una Comissió interdepartamental de Seguiment, en execució 
de les previsions contingudes a l’article 24.1 del Reglament de l’ús de la llengua 
catalana, amb la missió de garantir el seu compliment. 
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Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la renovació dels membres 
d’aquesta Comissió, en compliment del que disposa l'article 24.1 del Reglament per a 
l’ús de la llengua Catalana d’aquest Ajuntament, que estableix que els seus membres 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Establir que la Comissió de Seguiment pel compliment del Reglament de l’ús 
de la llengua catalana prevista en el seu article 24.1 estarà integrada pels membres 
següents:  
 
President titular: Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 Alcalde President 
 
President delegat: Senyora Rocío García Pérez 
 Regidora Delegada de Cultura i Igualtat 
 
Vicepresident: Senyor/a Sergio Fernández Mesa 
 Regidor Delegat d’Economia i Governança 
 
 
Vocals: 
 

 Senyor Benjamín García Angosto 
Director de Recursos Humans 

 

 Senyor Enric de Vilalta i Pach 
Director del Centre de Normalització Lingüística 

 
 

 En representació de la Guàrdia Urbana: 
 

Titular: Senyora Aurora Batet Buenaventura 
 Agent 
 
Suplent: Senyor Andrés Doblas Gómez 
 Inspector 

 
 

 En representació de la Junta de Personal: 
 

Titular: Juan Ramón Torres Blanco  
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 En representació del Comitè d’empresa: 
 

Titular: Andrés Romero Jiménez 
 
 
 
Secretaria: 
 

 Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General, o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
Segon.- Entendre inclosa la delegació de la Presidència d’aquesta Comissió, dintre de 
les competències delegades de forma genèrica per aquesta Alcaldia a favor de la 
Regidora de Cultura i Igualtat, senyora Rocío García Pérez,2798/2015, de 15 de juny, 
en la nova redacció donada a aquet pel Decret 2802/2015, de 28 de juny. 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones designades, als efectes 
escaients i difondre el contingut d’aquesta resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
S’han aprovat ja?. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Sí, per mi, perquè aprovar és competència meva i el que es fa és donar 
compte al Ple. 
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VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 
 
 
Punt quart.- Ratificar els decrets i resolucions de l’Alcaldia que a continuació 
es relacionen. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 2454/15 de data 8 de juny. 
 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 29 de maig de 2015 (amb Registre General d’Entrada núm. 20250 
de data 29 de maig de 2015), en virtut del qual ens comunica que l’entitat Unibail-
Rodamco Retail Spain, SLU, ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 
99/2015, davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, contra la Resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de 12 de gener de 2015 d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla 
general metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en virtut de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció es notifica a aquesta 
Administració la possibilitat de comparèixer en el procés en qualitat de demandada. 
 
Atès el que disposa l’article 50.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Vist l’informe jurídic, de data 1 de juny de 2015, emès per la senyora Cristina Benítez 
Vázquez, Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge amb el vist-i-plau 
de la senyora Mariluz Araujo Cantón, Arquitecte Municipal Directora de l’Àrea. 
 
Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en la seva nova redacció donada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per 
la modernització del govern local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
Administratiu núm. 99/2015, interposat per l’entitat Unibail-Rodamco Retail Spain, 
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SLU, i que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la Resolució del conseller de 
Territori i Sostenibilitat de 12 de gener de 2015 d’aprovació definitiva de la 
Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en l’esmentat recurs 
a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic d’Administració Especial, qui assumirà la 
direcció lletrada, i com a representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics 
d’Administració Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejón Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la representació, en 
conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 i l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes escaients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple per la seva ratificació. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 2611/15 de data 12 de juny. 
 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 4 de juny de 2015 (amb Registre General d’Entrada núm. 21628 
de data 9 de juny de 2015), en virtut del qual ens comunica que l’entitat Focio, S.L., ha 
interposat el recurs contenciós administratiu núm. 94/2015, davant la Secció Tercera 
de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 12 de gener de 2015 
d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits 
de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en virtut de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció es notifica a aquesta 
Administració la possibilitat de comparèixer en el procés en qualitat de demandada. 
 
Atès el que disposa l’article 50.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Vist l’informe jurídic, de data 11 de juny de 2015, emès per la senyora Cristina Benítez 
Vázquez, Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge amb el vist-i-plau 
de la senyora Mariluz Araujo Cantón, Arquitecte Municipal Directora de l’Àrea. 
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Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en la seva nova redacció donada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per 
la modernització del govern local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
Administratiu núm. 94/2015, interposat per l’entitat Focio, S.L., i que se segueix 
davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 
12 de gener de 2015 d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla general 
metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en l’esmentat recurs 
a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic d’Administració Especial, qui assumirà la 
direcció lletrada, i com a representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics 
d’Administració Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejón Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la representació, en 
conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 i l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes escaients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple per la seva ratificació. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 2965/15 de data 3 de juliol. 
 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 23 de juny de 2015 (amb Registre General d’Entrada núm. 24042 
de data 23 de juny de 2015), en virtut del qual ens comunica que el Reial Club 
Esportiu Espanyol, SAD, ha interposat el recurs contenciós administratiu núm. 
102/2015, davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, contra la Resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de 12 de gener de 2015 d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla 
general metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
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Atès que en virtut de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció es notifica a aquesta 
Administració la possibilitat de comparèixer en el procés en qualitat de demandada. 
 
Atès el que disposa l’article 50.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Vist l’informe jurídic, de data 29 de juny de 2015, emès per la senyora Cristina Benítez 
Vázquez, Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge amb el vist-i-plau 
de la senyora Mariluz Araujo Cantón, Arquitecte Municipal Directora de l’Àrea. 
 
Per tot això, i fent us de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia en virtut de 
l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en la seva nova redacció donada per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per 
la modernització del govern local. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
Administratiu núm. 102/2015, interposat per Reial Club Esportiu Espanyol, SAD, 
contra la Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 12 de gener de 2015 
d’aprovació definitiva de la Modificació del Pla general metropolità a diversos àmbits 
de Cornellà de Llobregat, i que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala 
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en l’esmentat recurs 
a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic d’Administració Especial, qui assumirà la 
direcció lletrada, i com a representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics 
d’Administració Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejón Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la representació, en 
conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 i l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes escaients. 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple per la seva ratificació. 

 
... 

 
 
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 Innovació. 
 
Tres entitats, Unibail-Rodamco Spain -que no deixa de ser l’Splau- l’entitat 
Focio, SL i per últim el Real Club Esportiu Espanyol han interposat un recurs 
Contenciós-Administratiu contra una Resolució del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de 12 de gener de 2015, de l’aprovació definitiva de la 
Modificació del Pla General Metropolità de diversos àmbits de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Aquesta Administració té també la possibilitat de comparèixer en aquest 
procediment en qualitat de codemandada, i el que fem en aquests tres 
decrets és precisament això, aprovar que ens presentarem com a 
codemandats en aquest recurs Contenciós-Administratiu, presentat per 
aquestes tres entitats –què quedi clar- en contra d’una resolució d’un 
Conseller de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesos a votació els decrets són ratificats per majoria absoluta dels 
assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Punt cinquè.- Aprovar l’adjudicació del contracte de “Prestació del servei de 
neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal 
de Cornella de Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i 
maquinària en desús”, a l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, 
S.L. 

Aprovar adjudicació 

contracte neteja a Fomento  
de Construcciones. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de 
Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús. 
 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert- Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta Econòmica més avantatjosa. 
 
Atès que les proposicions admeses a la licitació son les següents empreses: 
 

1. Fomento de Construcciones y Contratas, S.L. 
2. Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. 
 
Vist el contingut de l’informe emès per la Directora de Manteniment i Serveis: Sra. 
Anna Barbosa Pérez i el Cap de Serveis de Via Pública: Sr. Daniel Ortí Ortega, de data 

1 de juliol de 2015 on proposen que el concursant Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.A. quedi exclòs o eliminat del procediment, per incompliment 
d’aspectes tècnics en relació a l’establert al Plec de Condicions. 
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Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les 

ofertes presentades, proposant l’adjudicació a Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.L., per ser l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir 
tots els requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
ajuntant-se com annex al present acord les actes de la Mesa de Contractació, 
contenint tota la informació del procés. 
 

Vist que l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.L., va presentar la 
documentació requerida, entre ells la garantia definitiva per import de 1.343.431,14.- 
euros, donant compliment a l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
 
Aquesta Comissió Informativa d’Economia i Innovació, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.L, el contracte de 
Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del 
clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de 
vehicles i maquinària en desús, amb efectes 1 d’octubre de 2015 fins el 30 de 
setembre de 2019, amb estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmic-
Administratives aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26 de febrer de 2015, i 
a la seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu del contracte, 26.868.622,80.- euros, IVA exclòs, més 
2.686.862,28.- d’IVA 10 %, fent un total de 29.555.485,08.- euros IVA inclòs. 
 
Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació del present acord. 
 
Quart.- Disposar de la despesa plurianual amb aplicació als exercicis i imports 
següents: 
 
Exercici Partida Import (IVA inclòs) 
 
2015 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 238.636,38.- Euros 
2016 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.431.818,22.- Euros 
2017 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.431.818,22.- Euros 
2018 0112 162B0 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.431.818,22.- Euros 
2019 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.193.181,83.- Euros 
 
2015 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 99.153,28.- Euros 
2016 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 594.919,69.- Euros 
2017 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 594.919,69.- Euros 
2018 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 594.919,69.- Euros 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 495.766,41.- Euros 
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2015 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 727.586,75.- Euros 
2016 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.365.520,55.- Euros 
2017 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.365.520,55.- Euros 
2018 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.365.520,55.- Euros 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 3.637.933,79.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 124.406,50.- Euros 
2016 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 746.438,99.- Euros 
2017 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 746.438,99.- Euros 
2018 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 746.438,99.- Euros 
2019 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 622.032,49.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279903  C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 41.695,64.- Euros 
2016 0112 1621A 2279903  C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 250.173,81.- Euros 
2017 0112 1621A 2279903  C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 250.173,81.- Euros 
2018 0112 1621A 2279903  C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 250.173,81.- Euros 
2019 0112 1621A 2279903  C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 208.478,17.- Euros 
 
 TOTAL: 29.555.485,08.- Euros 

 
 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos.  
 
Cinquè.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, així com 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. 
 
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Espai Públic, la Intervenció 
Municipal, i a l’adjudicatari, així com a la resta de participants. 
 
Setè.- Posar l’expedient instruït a disposició dels altres licitadors ofertants als efectes 
de donar compliment a allò que preveu l’article 89.3, en concordança amb l’article 
54.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Vuitè.- Retornar la garantia provisional per un import de 822.773,62.- euros als 
licitadors següents: 

 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.L. (ingressat en Tresoreria) 

 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., (ingressat en Òrgan de Contractació) 
 
Novè.- Nomenar responsable del contracte a la Sra. Ana Barbosa Pérez, donant 
conformitat a l’article 52 del TRLCSP. 

 
... 
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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 Innovació. 
 
El punt cinc és la proposta d’aprovació de l’adjudicació del contracte de la 
prestació de serveis de neteja viària, recollida de residus i clavegueram, i la 
venda d’un lot de vehicles en desús.  
 
És el contracte més important a nivell econòmic de tots els contractes que 
licita aquest Ajuntament i també té un gran impacte en el dia a dia de la 
ciutat, com tots coneixem. 
 
Aquest contracte ha de començar el proper ú d’octubre, té un preu de licitació 
de trenta milions cent seixanta-vuit mil tres-cents seixanta-sis amb setanta-
dos euros, IVA inclòs, que anualment suposen set milions cinc-cents quaranta-
dos mil noranta-u amb seixanta-vuit euros, IVA inclòs, distribuïts en neteja 
viària, recollida de rebuig, de selectiva, d’orgànica i manteniment de 
clavegueram, incloent el dipòsit del Camp de l’Empedrat i la Bassa de la Plana 
del Galet. 
 
A l’anterior legislatura vam portar a aquest Ple l’inici de licitació, aprovant-se 
el Plec tècnic i el Plec de condicions administratives. 
 
Farem un breu resum de les característiques més rellevants d’aquest 
contracte. Recordar també que per primera vegada licitem aquest contracte 
en la forma jurídica de prestació de servei, fins ara es classificava com a gestió 
de servei públic. Comentaré més endavant quina és la diferència. Ho fem així 
perquè és el que marca ara la darrera Llei de Contractes i les Directives 
Europees que són d’aplicació. 
 
Aquest fet, que sigui prestació de servei i no gestió de servei públic, ha 
condicionat enormement les condicions tècniques i administratives de 
licitació, ja que ara la durada serà de quatre anys més dos anys de possibles 
pròrrogues, davant els deus anys de durada que podia tenir el contracte 
anterior. 
 
El nou contracte en ser prestació de servei, i aquí comencem a enumerar les 
diferències, no admet inversions i amortitzacions de maquinaria ni tampoc 
estan previstes revisions de preus per variacions dels costos de la mà d’obra, 
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ni de costos associats a vehicles o maquinaria. Tot això ve derivat de la Llei de 
Desindexació de l’Economia Espanyola. 
 
Els detalls tècnics de com seran els serveis els teniu recollits en la 
documentació base de la licitació. És una informació molt extensa, que si heu 
volgut, heu pogut consultar també al perfil del contractant, però farem un 
petit resum. 
 
S’incrementa el servei de neteja viària, fonamentalment es plantegen més 
serveis de neteja amb aigua, reforços d’estiu, de caiguda de fulla, més 
recursos per neteja d’actes i festes de la ciutat, especial atenció als pipi-cans, 
a les zones d’oci, més freqüència de neteja de contenidors, un breu resum de 
coses que milloraran aquest servei. 
 
Els diferents serveis es portaran a terme en part amb maquinària de l’actual 
contracte que està en bones condicions i que a 30 de setembre de 2015 serà 
nostra, perquè haurem acabat de pagar-la a la darrera facturació del vigent 
contracte, és a dir, estarà absolutament amortitzada. I en altra part amb 
maquinària nova que els Plecs obliguen a adscriure al servei i que seran de 
baixa emissió de fums, de partícules i de soroll. Continuaran al servei, per 
exemple, els camions recol·lectors, el camió renta-contenidors, la cuba de 
clavegueram, els contenidors de carrer, i seran noves les escombradores, els 
vehicles caixa oberta petits i grans, els hidro-netejadors. A banda, quedarà un 
lot de maquinària que ja ha esgotat la seva vida útil, per tant està 
absolutament amortitzada i que posem a la venda. Per això, la darrera part 
del nom del contracte que -com he dit- és venda d’un lot de vehicles en desús. 
 
A la licitació s’han presentat dues empreses, Valoriza Servicios 
Medioambientales, S.L. i Fomento de Construcciones y Contratas, S.L.. Els dos 
complien els requisits de solvència econòmica i classificació de contractista. Es 
va procedir a obrir el sobre 2, que conté la informació per avaluar els criteris 
sotmesos a judici de valor del contracte, això eren 48 punts sobre un total de 
100. 
 
I de la revisió d’aquesta extensa documentació aportada, els tècnics 
responsables del Departament de Manteniment i Servei van emetre dos 
informes. El primer, proposant l’exclusió de la licitació de l’empresa Valoriza, 
per un seguit d’incompliments de condicions tècniques. I el segon, de 
valoració de la plica de Fomento de Construcciones i Contratas, que no 
presentava incompliments. 
 
En quant a l’exclusió de Valoriza, dir-vos que els incompliments 
fonamentalment estan lligats a les característiques dels vehicles proposats, 
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que no compleixen el que es requeria al Plec tècnic. I també a dedicacions de 
personal insuficients que fan inviable alguns dels serveis. I altres detalls de la 
documentació jurada que -com he dit- ha estat a la vostra disposició durant 
tot aquest temps. 
 
Els motius d’expulsió, creiem que són rellevants per l’execució de contracte. I 
són manifestament incompliments de les condicions contractuals, per tant, la 
Mesa de contractació per unanimitat, va fer els seus informes i va excloure 
Valoriza d’aquest procediment.  
 
Per últim es va obrir el sobre 3, que conté els criteris automàtics, 52 punts 
més els 48 que he comentat abans sotmesos a judici de valor, fan els 100 
punts totals de la puntuació d’aquest contracte. Com dic, aquest sobre 3, 
conté els criteris automàtics, 52 punts, dels quals, els més importants 
òbviament és l’oferta econòmica. Només es va obrir el sobre de Fomento de 
Construcciones i Contratas donat –com ja he explicat- que Valoriza va quedar 
exclosa pels motius que he comentat. 
 
En aquest cas Fomento de Contrucciones i Contratas, S.L., ha fet una baixa 
d’un 2,03% al preu de licitació. Ha fet una oferta en la qual compren el lot de 
vehicles en desús per cent mil euros, el preu de partida estava en la meitat, en 
cinquanta mil. És a dir, doblen aquest criteri i ofereixen a la ciutat un seguit de 
jornals extres, tant de neteja viària com de clavegueram i altres millores com 
aspectes més destacables.  
 
Disposeu de tots els informes, les Actes de la Mesa, tant a l’expedient de 
contractació com penjats al perfil del contractant. 
 
Com a punt final de tot aquest llarg procés arribem a aquest Ple. És un procés 
que ha durat aproximadament un any, amb la proposta de la Mesa de 
Contractació d’adjudicar aquest contracte a l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, la única valorada, i la que ha presentat millor 
oferta. 
 
El proper mes d’octubre, l’u d’octubre, hauríem d’estar iniciant un contracte 
que millorarà l’actual. Està pensat per donar resposta a les mancances del 
vigent contracte que hem anat detectant durant aquests anys, aquests deu 
anys dels que he parlat abans. I un contracte que pensem que és 
econòmicament realista amb les possibilitats del nostre Ajuntament i que, a 
banda, garantirà també els llocs de treball dels treballadors actuals, o inclús 
els podria arribar a augmentar. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 39 

 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Per a nosaltres, sense perjudici què la Mesa de Contractació hagi donat el seu 
vistiplau a l’adjudicació d’aquesta contracta a Fomento de Construcciones y 
Contratas, S.L., i que, per tant, per a nosaltres és garantia de legalitat sí que 
s’ha de fer una menció a la situació que hem viscut a la ciutat l’últim mes i 
mig. 
 
L’últim mes i mig, a Cornellà, segurament també fruït de les altes 
temperatures, de la manca de pluges, algunes zones de la ciutat estaven en un 
estat deplorable, i segurament també molts dels veïns han patit el seu dia a 
dia amb olors pudents que feien molt difícil la seva vida quotidiana, o en el cas 
dels negocis com per exemple, els bars i terrasses, on moltes de les mateixes 
es trobaven buides, a la vista què els potencials clients no es sentien bé al 
seure en les mateixes. 
 
Què vull dir amb això?, vull dir que, sense perjudici de que la contracta 
compleixi amb la legalitat, s’ha de fer un seguiment de la mateixa en el dia a 
dia durant la durada total de la mateixa. És a dir, no creiem que pugui ser 
excusa que per estar a la finalització la que està ara en vigor, l’empresa 
contractista pugui desatendre, com creiem que s’ha desatès els últims dos 
mesos a la ciutat. 
 
Per aquest motiu invitem a l’equip de Govern a què, sense perjudici –
insisteixo- que la contracta compleixi amb tots els requisits de legalitat i 
d’adjudicació, a què s’ha de fer un seguiment dia a dia, any rere any, de la 
mateixa. Celebrem també que a la contracta actual s’hagin inclòs reforços, 
com a l’època d’estiu –com acabo de comentar-, reforç també en les zones 
d’oci que resultava fonamental per a Cornellà, reforç en els pipi-cans. Però, a 
més, que es contempli –insisteixo-, hem de fer un seguiment per a què es 
compleixi efectivament en unes condicions de qualitat i satisfacció per als 
veïns de la ciutat. 
 
Aquesta contracta es tracta d’un servei essencial, fonamental, per als veïns i 
veïnes de Cornellà i, per tant, s’ha de complir i s’ha d’executar amb les 
màximes garanties de compliment i de dignitat per a la ciutat. Per tant, 
convido a l’equip de Govern –insisteixo- a què, sense perjudici de que el 
contracte compleixi amb la legalitat, faci un seguiment rigorós de la mateixa. 
 
Per aquest motiu i amb els antecedents que tenim, el nostre vot serà 
d’abstenció. Moltes gràcies. 
 



 40 

 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
El nostre Grup municipal s’abstindrà en aquest punt. 
 
El resultat del concurs públic efectuat per a adjudicar el contracte 
d’escombraries per als pròxims quatre anys és que només una empresa ha 
complert amb els requisits marcats. I aquesta empresa ha sigut multada junt 
amb altres per repartir-se el mercat de les contractacions públiques, com si 
d’un sistema mafiós es tractés. 
 
Des d’aquest Grup volem denunciar una vegada més la Llei de Contractes que 
regula els contractes públics. Per a nosaltres és una Llei que no ens agrada ja 
que és injusta i no garanteix l’interès general, prioritzant l’oferta econòmica 
front d’altres propostes amb millors ofertes tècniques i amb clàusules socials, 
on premien la inserció laboral, ambiental o les eficiències energètiques. 
Entenem que aquesta Llei precisament afavoreix als monopolis empresarials. 
 
No és la primera vegada que defensem la gestió directa dels serveis públics, ni 
serà l’última, i que allò què es pugui gestionar directament des de 
l’Ajuntament, creiem que és millor que la seva externalització, per a què els 
beneficis reinverteixin a la ciutat i no en les butxaques de les grans empreses 
que volen fer negoci amb els serveis públics. 
 
No estem dient que d’avui per demà l’Ajuntament passi a gestionar aquest 
servei, perquè aquest procés requereix d’un estudi i responsabilitat, ja que es 
tracta d’un servei bàsic per al funcionament de la nostra ciutat, i afecta també 
a una plantilla de treballadors i treballadores. 
 
Tenim quatre anys per a finalitzar el present contracte, per a fer l’estudi 
corresponent. Demanem que el Govern municipal comenci un procés en el 
que s’estudiï la possibilitat de municipalitzar el servei tenint en compte les 
aportacions de la resta de grups. I si no fos possible, estudiar el mancomunar 
aquest servei amb altres ciutats limítrofes parlant amb altres Ajuntaments. 
 
Per la nostra part si el Govern no inicia aquest procés, ens comprometen a ser 
part activa des de l’oposició per aconseguir aquest objectiu. I que tot aquell 
Grup municipal que vulgui treballar trobi les nostres portes obertes per a 
intentar millorar e innovar. Creiem que Cornellà pot pensar en alternatives 
públiques de gestió de les escombraries i de la neteja de la ciutat. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Les dades de la licitació de la prestació d’aquest servei es van realitzar en el 
mandat anterior i nosaltres ens trobem decidint sobre una, o sinó la gran 
licitació, més important d’aquesta ciutat, sense haver participat ni en el 
procés ni en les negociacions. Ni se’ns ha demanant que presentéssim cap 
suggeriment ni hem pogut fer cap tipus de proposta. 
 
Entenem la importància de tenir cobert el servei de neteja, la recollida de 
residus, el manteniment de la ciutat. I entenem que el contracte finalitza el 30 
de setembre. Ara bé, aquest contracte, al formar part d’un servei bàsic, té una 
clàusula de pròrroga obligatòria i la ciutat no quedaria desatesa en cap 
moment. 
 
Nosaltres demanem, tot i reconeixent la gran tasca de les tècniques 
implicades en tot el procés, revisar les bases del concurs per tal què hi puguin 
participar mínim tres companyies amb clàusules ètiques de revisió de salaris, 
amb acords sindicals dignes. I considerem que és imprescindible que els i les 
treballadores siguin consultats. Ha de preveure un Pla d’evolució tecnològica i 
de condicions professionals en salari i formació i de millora medioambiental. 
 
Ara bé, per nosaltres el que seria fonamental seria poder mancomunar un 
servei d’aquest tipus. Entenem que, tot i que es torni a realitzar el concurs, no 
estem a temps de fer-ho en aquesta legislatura, ja que el contracte que es 
formalitzés ara finalment hauria de ser de quatre anys, però demanem que es 
comenci a contactar amb poblacions veïnes per poder-ho estudiar i arribar a 
acords per mancomunar-ho en el futur i que no es faci un contracte desprès 
de pròrroga fins a sis anys. 
 
El nostre vot serà contrari. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Com el procés ja sabem tots que es va iniciar a l’anterior legislatura, i 
nosaltres encara no estàvem, no teníem representació en el Consistori, què va 
ser el que vam fer?, vam sol·licitar tota la documentació tant tècnica com 
econòmica sobre el Plec de clàusules i condicions. L’Ajuntament ens va 
remetre aquesta informació però, quina va ser la sorpresa al llegir-la?, que li 
faltava l’annex amb les condicions tècniques, el que demostra una falta de 
transparència total i una informació que ens han donat bastant esbiaixada. 
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Així doncs nosaltres no sabem si Valoriza i Fomento han acudit a aquesta 
licitació en condicions d’igualtat, pel que, en aquest sentit, per la falta de 
transparència, el nostre vot serà abstenció. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Bona tarda a tots i totes. 
 
Nosaltres, evidentment votarem que no, perquè si s’està per la 
remunicipalització, únicament es pot votar que no.  
 
I volem fer dos qüestions prèvies. La primera, diferenciar el que són les 
empreses i el que són els seus treballadors i treballadores. Evidentment, 
agrair a tots els treballadors i treballadores que han prestat aquest servei i 
que els continuaran prestant a Cornellà de Llobregat, per la seva 
professionalitat i per la seva feina, però no podem dir el mateix de les 
empreses. 
 
Si desprès d’alguna de les afirmacions que hem sentit en aquest Ple, no 
s’inicia un expedient informatiu que pugui acabar en un expedient 
sancionador, entendrem que no s’està actuant amb criteris de legalitat, 
perquè ja ha hagut, com a mínim, que jo hagi sentit o escoltat directament, un 
Regidor que ha manifestat que hi ha una sèrie d’incompliments en la forma de 
prestar aquest servei durant els darrers dos mesos. 
 
Per tant, a fi i efecte d’acta i que es pugui traslladar a l’equip de Govern, que 
sàpiguen que s’ha posat en coneixement un possible incompliment i, per tant, 
desenvolupin el procediment legal existent. 
 
Nosaltres no ens cansarem de dir que estem per la remunicipalització dels 
serveis per una qüestió fonamental, algunes dades que són importants, però 
no ens cansarem amb dades. Únicament del 10% d’IVA d’aquests contractes, 
que pot ser un contracte de valor estimat de quaranta-sis milions o pot ser un 
pressupost bàsic de licitació de vint-i-set milions, es podrien gestionar o 
generar -millor dit- centenars de llocs de treball o millorar els serveis públics 
ja existents. Per què?, perquè evidentment ens estaríem estalviant una 
milionada amb aquest 10% d’IVA, sense parlar evidentment, del marge de 
benefici empresarial que existeix per aquest tipus de prestació de serveis. 
 
Abans què se’ns pugui contestar en relació a la maquinària, perquè semblaria 
ser que al final se li ha de donar la concessió o el concurs o la licitació a FCC 
per un tema de maquinària, ja els hi plantegem que la maquinària es pot 
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comprar d’una manera mancomunada com ja s’ha plantejat per altres grups 
municipals i, per tant, això no hauria de ser en cap cas un problema. 
 
I pel que fa a les característiques de la licitació, amb independència què 
aquest Grup no formés part d’aquest Consistori en el procediment de 
tramitació de l’expedient, sí hem de fer algunes referències importants. Ens 
ha de cridar l’atenció que al sector, quan va aparèixer el Plec administratiu i el 
Plec tècnic, ja es digués directament que estava lliurat a FCC. I això ens ha de 
provocar una reflexió clara. 
 
Fins i tot aquest Grup en el Ple d’investidura, va tenir una frase en la què va 
recordar, va recordar plenament que aquí no es sap el nom dels veïns i veïnes 
que van a buscar les escombraries per alimentar-se, però sí que es sap el nom 
de l’empresa a la qual li donaran la concessió de les escombraries. I per tant, 
ens hauria de preocupar, per un tema de transparència, que les coses siguin 
així. 
 
Desprès, amb independència que no haguem pogut participar, no creiem en la 
gestió privada, però què haguéssim fet nosaltres si no pot ser un procés de 
remunicipalització?, doncs, evidentment clàusules socials. Clàusules socials 
que no signifiquen, com hi ha al Plec, simplement una vinculació al conveni 
col·lectiu, que això és un tema purament legal, sinó clàusules socials que 
estableixin expressament la impossibilitat de fer modificacions substancials de 
condicions de treball als treballadors que presten els serveis o la impossibilitat 
de fer inaplicació de conveni col·lectiu als treballadors que presten els serveis. 
Perquè si no incorporem aquestes clàusules socials, el que estem provocant 
és que, si FCC té una caiguda en els seus beneficis, comenci a jugar amb 
l’estabilitat d’aquest Ajuntament, de la neteja d’aquesta localitat i, per una 
altra banda, i per suposat, l’estabilitat dels treballadors i les treballadores. 
Clàusules socials que impedeixin que per la cobdícia i l’especulació de 
l’empresa FCC puguem tenir un conflicte, no únicament social sinó laboral i, 
fins i tot, sanitari, degut a l’activitat que desenvoluparà aquesta empresa. 
 
I per últim, nosaltres no serem els que parlarem de bones societats anònimes 
i dolentes societat anònimes, són societat anònimes, i com a tals, el seu 
objectiu és el benefici. Però sí que volem destacar una cosa, i és que, si hi ha 
una empresa en aquest país de les que gestiona aquest tipus de servei que és 
número 1 en repressió sindical, número 1 en repressió sindical, aquesta és 
FCC. 
 
Si haguessin incorporat també al Plec una referència clara de restar punts per 
cada acte d’infracció o de sanció per inspecció de treball que tingués FCC, a 
dia d’avui segurament estaríem discutint si FCC és o no és l’empresa a la qual 
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se li dóna la gestió d’aquest servei. Desgraciadament això tampoc s’ha 
incorporat i, per tant, tenim una de les empreses que més ataca els drets dels 
treballadors i que més ataca als drets dels representants dels treballadors. 
 
Evidentment, per tot això votarem en contra. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
En primer lloc, agraeixo les intervencions i els tons que heu empleat però dir 
unes quantes coses sobre les vostres intervencions. 
 
Si analitzem aquestes condicions en les quals externalitzem el servei de 
clavegueram, recollida d’escombraries i demés, crec que queda clar, i en això 
podem estar tots d’acord que l’Ajuntament continua mantenint la titularitat 
del servei, i la capacitat de decisió rellevant i important és nostra, és dels que 
estem aquí, de l’Ajuntament, de la ciutat. I les condiciones en les què es 
presta aquest servei també les domina aquest Consistori, aquesta ciutat. Això 
en primer lloc. 
 
També dir que això no deixa d’entrar dintre del que podem -i moltes vegades 
se’ns omple la boca de parlar de les col·laboracions públiques-privades- en 
aquest cas ho podríem definir. Això no suposa en cap moment una 
privatització, ho deixo clar, no deixa de ser un servei públic municipal. 
 
L’única cosa que es ven -i ho he explicat- és el lot de maquinària en desús, la 
resta és nostre, la decisió i totes les coses que tenen a veure. Per tant 
l’Ajuntament continua sent el titular d’aquest servei, continua exercint el 
control sobre aquesta empresa adjudicatària. 
 
Parlem de quatre coses que heu comentat. El tema de l’IVA, si haguéssim de 
comprar nosaltres la maquinària i amortitzar-la, sabeu perfectament que el 
cost pujaria molt més que el que suposa aquest 10% d’IVA. 
 
Altres temes. L’incompliment que comentàveu o la situació d’aquest mes i 
mig. Home, si parlem de les ciutats del voltant, Barcelona, Hospitalet, crec que 
han patit el mateix problema que nosaltres. El problema no és que l’empresa 
hagi complert o no amb el servei, que l’ha complert. No només l’ha complert 
sinó que s’han posat més serveis. El que succeeix és que si estem amb 35 
graus, 38 graus, amb un grau d’humitat de més del 80%, òbviament això es 
nota al carrer. Ho notem a casa nostre, també es nota al carrer, però no a 
Cornellà, a totes les ciutats del voltant. Per tant, no hi ha hagut cap desentesa, 
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ans al contrari, tant de l’empresa com dels responsables polítics i tècnics 
d’aquest Ajuntament que han anat al darrere què els serveis fossin encara 
més dels que es fa normalment precisament per aquestes condicions. 
 
Parleu del repartiment de contractes, perdoneu el refrany però “a Dios lo que 
es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar”. 
 
En el tema del repartiment de contractes, aquí no entrem en absolut. 
Nosaltres fem un Plec de condicions i es presenten totes aquelles empreses 
que reuneixen les condicions tècniques i reuneixen les solvències 
econòmiques i tècniques per poder presentar-se. Aquí hi ha un equip de 
professionals solvents tant tècnics com càrrecs nacionals, que saben 
perfectament què han de fer en cada moment. I quan s’exclou o no s’exclou, 
s’adjudica o no s’adjudica un contracte a una empresa, és amb uns criteris 
absolutament objectius. 
 
Per tant, nosaltres en això no tenim res a veure, més que res perquè la Llei de 
Contractes no la fem nosaltres, es fa en altre lloc. I tan de bo! tan de bo!, 
sembla ser que serà el proper Govern, el que canviï aquesta Llei de Contractes 
perquè sembla ser que el que hi ha ara no tindrà temps de canviar-la. Tan de 
bo posin clàusules socials!. Tan de bo les puguen incloure, perquè ara mateix 
no està massa clar que puguen incloure segons quines clàusules socials. Això 
ho hauríem de tenir en compte. 
 
Per últim, acords sindicals dignes. Els diré una cosa, en les taules salarials 
d’aquesta empresa el contracte que s’acaba i en la proposta que s’ha fet, la 
categoria més baixa és la de peó de viària, amb una jornada laboral de 35 
hores setmanals, menys del que ha de fer un funcionari per la Llei que va fer 
el Govern de l’Estat, de 35,5 hores. Aquest és l’horari que ha de fer l’operari 
de viària que està fent ara i el que s’ha proposat en aquest Plec de condicions, 
amb un brut anual de 21.925 euros, és a dir, correspon 1.407 euros mes/brut, 
més quatre pagues, més també del que cobra un funcionari de la mateixa 
categoria en aquest Ajuntament. Per tant, no sé si estaríem tots d’acord en 
parlar del tema sindical. 
 
I per últim, i parlant de la Llei de Transparència i del tema dels annexos només 
dir una cosa. Si s’entra en el perfil del contractant, en el Plec tècnic que són 
dues-centes pàgines, ho poden veure, hi ha set entrades als Plecs de clàusules 
administratives, als Plecs de prescripcions tècniques, en als acords d’inici, en 
els anuncis del DOG, amb les reunions que s’han fet de les visites de les 
instal·lacions, a les respostes que s’han fet en totes les empreses que han fet 
doncs aquestes preguntes sobre el Plec de condicions. Dir també que les 
últimes trenta pàgines són els annexos I –situació actual amb tres subapartats, 
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II –servei de neteja, amb tretze subapartats, III –servei de recollida, amb deu 
subapartats, IV –servei de clavegueram, amb quatre subapartats, V –
instal·lacions i maquinària, amb quatre subapartats i VI –personal, la relació 
de personal actual a subrogar, el conveni col·lectiu del sector de sanejament 
públic, neteja viària, riscos, recollida, tractament i eliminació de residus, 
neteja i conservació del clavegueram. El conveni col·lectiu de treball de 
l’empresa Fomento de Construcciones corresponent al centre de treball de 
Cornellà de Llobregat pels anys 2015-2018. I també, òbviament, tots els 
plànols. Per tant, els annexos estaven disponibles al perfil del contractant. 
 
Moltes gràcies. 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Molt ràpid, més que per fer rèplica per aclarir algunes coses. 
 
Evidentment, tant als professionals que desenvolupen el servei com als 
professionals funcionaris, funcionàries, tècnics i tècniques d’aquest 
Ajuntament que han participat al Plec de condicions administratiu, nosaltres 
no hem fet cap referència, ni en un sentit negatiu ni tampoc entenem que 
s’estigui fent des del PSC o des del Grup municipal del PSC, però ho volíem 
deixar molt clar. 
 
També volem deixar clar que evidentment hi ha una privatització en la gestió i 
no se’n diu d’una altra manera. La titularitat evidentment ha de continuar 
sent pública perquè fins ara, ja veurem en un futur, amb el TISA i amb altres 
Tractats internacionals, amb el TTIP, fins ara la titularitat ha de ser pública 
però la gestió es desenvolupa d’una manera privada, i això es diu privatització 
en la gestió. Per tant, que tothom ho tingui molt clar. 
 
És possible també una gestió pública i directa, i posaré únicament un exemple 
perquè l’equip de Govern es pugui sentir bé, el que s’ha fet a Terrassa o el que 
s’ha fet històricament a Terrassa a traves de Coequip, una empresa que fa una 
activitat com el que avui estem parlant o discutint aquí i que evidentment és 
de titularitat pública. 
 
I les clàusules socials, a mi o a nosaltres ens crida l’atenció que es digui que hi 
ha dubtes de si es poden incorporar o no es poden incorporar, perquè no 
poden haver-hi dubtes en la gestió pública. Si hi ha dubtes de si es pot fer o no 
es pot fer, el que ha de fer és traslladar-ho als corresponents assessors i 
assessores d’aquest Ajuntament perquè diguin si és possible o no és possible. 
Aquest grup municipal li diu d’una manera molt clara que és possible 
incorporar aquestes clàusules i que evitarien, no únicament un tema de 
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trencar amb l’estabilitat laboral dels treballadors i treballadores sinó fins i tot, 
en un moment determinant que FCC per un tema de mantenir beneficis o 
d’augmentar-los, qüestionés la nostra estabilitat com a Corporació. 
 
I l’últim, jo no faria comparacions entre els treballadors de FCC i els 
funcionaris i funcionàries d’aquest Ajuntament, entre d’altres coses perquè és 
conegut que els funcionaris i les funcionàries d’aquest Ajuntament són dels 
pitjors pagats de la Comarca i, per tant, aprofitem no per anar a comparar a la 
baixa sinó per anar a comparar a l’alça i que aquests funcionaris i aquestes 
funcionàries millorin les seves condicions. 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt sisè.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l’Organisme Autònom Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà i de la Societat Mercantil Procornellà. 

Aprovar Compte General 
exercici 2014, Ajuntament, 

institut Radiodifusió i  
Procornellà 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2014, elaborat de 
conformitat amb el que disposa la Regla 100 de la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 
de novembre. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 4 de juny de 2015, va 
informar favorablement els esmentats comptes. 
 
Atès que l’informe de la Comissió Especial de Comptes, juntament amb els Comptes 
esmentats i els seus justificants han estat exposats al públic durant 15 dies i vuit dies 
més als efectes de que els interessats poguessin presentar els reparaments i 
observacions que creiessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2014 de l’Ajuntament, integrat pel 
del propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió 
de Cornellà i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal 
PROCORNELLA. 
 
Segon.- Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.3 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. 

 
... 

 
 
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 Innovació. 
 
El punt cinc és proposar l’aprovació dels Comptes anuals. Com sabeu, aquests 
comptes anuals comprenen el balanç de situació, el compte de resultat 
econòmic patrimonial, la liquidació del 2014 en quant a despeses i ingressos i 
el resultat pressupostari i la memòria. 
 
Són vuit volums d’informació que també han estat a la vostra disposició. 
Aquests comptes anuals en resum ja es van explicar als grups municipals a la 
Comissió Especial de Comptes. És cert que va ser el 4 de juny, per tant, es van 
explicar als grups municipals sortints no als entrants, i això ho vam comentar a 
la Comissió Informativa on vam fer una petita explicació del què suposava tot 
això, realitzada el 22 de juliol. 
 
Una vegada que s’ha acabat el període per poder presentar les al·legacions i 
no s’ha presentat absolutament cap, proposem aquesta aprovació per 
remetre aquests comptes anuals a la Sindicatura de Comptes perquè ha 
d’emetre també el seu informe preceptiu. 
 
En tot cas, un molt petit resum del què suposa aquests comptes anuals. 
Recordo el que vaig explicar a la Comissió Informativa, perquè tothom tingui 
accés a aquesta informació. Es compleix l’estabilitat pressupostària en el 
sentit que ens trobem en equilibri estructural o pressupostari, ja que la nostra 
capacitat de finançament és positiva. Complim la regla de la despesa, això 
significa que el límit de creixement de la despesa d’aquest Ajuntament ha 
estat per sota del creixement del producte interior brut a mig termini. 
Complim el límit del deute ja que estem per sota del 110% dels ingressos 
ordinaris, per tant, dels capítols I al V del pressupost. I complim també el 
període de pagament a proveïdors de 30 dies des de que es registra la factura 
més 30 dies d’aprovació d’aquesta mateixa factura, és a dir, 60 dies. I parlem 
òbviament de consolidat, és a dir, no parlem només de l’Ajuntament sinó del 
que es coneix com el sector públic administratiu, que comprèn l’Ajuntament, 
la Ràdio i el Consorci de Comerç i l’empresa Procornellà. 
 
En tot cas i per finalitzar, també comentar que si incloem l’empresa Tecsalsa i 
la Fundació per les Persones Depenents, és a dir, parlem ara del sector públic 
empresarial, també ens trobem en equilibri financer ja que els resultats són 
positius, i els fons propis en aquest cas també superen el capital societari amb 
un rati, en el primer cas de 15’43, tot el que sigui més d’u és positiu, i en el 
segon cas, d’un 3’57. Òbviament, tot el que sigui més d’u és positiu, en el cas 
de la Fundació, el rati és 3’57, quasi quatre vegades més del que ja estaria bé, 
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seria el mínim. I en el cas de Tecsalsa, un 15’43, és a dir, quinze vegades i 
mitja més del que podríem dir seria el mínim. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Simplement explicar el sentit del vot, bàsicament perquè no hem format part 
de la legislatura anterior i ens falten prou dades com per a poder valorar tot 
plegat. Llavors, en aquest cas ens abstindrem bàsicament per això. 
 
 

Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Ja us avancem que el nostre vot serà en contra. En primer lloc perquè, bé, ens 
vam informar per veure quan podríem venir aquí a veure els comptes “in 
situ”, i l’horari que se’ns va dir és de 7:30 del matí a 14:00 del migdia. Cap de 
nosaltres tres té ni dedicació parcial ni dedicació exclusiva, tampoc es podria 
en aquest Consistori, i els restants membres en l’agrupació de Ciutadans de 
Cornellà també tenen els seus respectius treballs amb el què això significa que 
no podem venir aquí en aquest horari a veure els comptes. 
 
En segon lloc, en relació amb els comptes de Procornellà, dir que es va 
publicar el 10 de juny de 2015 al BOP l’edicte segons el qual s’obria el període 
d’exposició pública. Però clar, això no s’ha publicat tampoc en la Web de 
Govern Obert, així que estem vanagloriant-nos, bé el Govern en aquest cas es 
vanagloria molt de transparència, però aquí la transparència no la veiem per 
cap lloc. No es facilita la feina de l’oposició que hem d’estar constantment 
consultant els butlletins i tampoc s’acaba facilitant la feia de l’oposició si 
l’horari per veure els comptes és tan reduït. 
 
A més, aquests comptes de Procornellà finalment si que les vam poder 
consultar per Internet. Però, què ha passat?, que el que hem vist és que un 
60% en les transaccions que figuren en les mateixes són totes vendes, el que 
significa que aquí s’està tapant un enorme furat de Procornellà amb diners 
d’altres aportacions. Amb la qual cosa considerem que la transparència 
d’aquest Govern ha quedat retractada més que mai, i l’Ajuntament, 
evidentment, no té parets sinó que les té de ciment. Pel qual el nostre vot 
serà en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres sí hem tingut accés a la documentació, vam anar a Secretaria però 
pel volum de la documentació, és a dir, per falta de temps i falta de digna 
suficients, votarem en contra, perquè no ho hem pogut revisar a fons. 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
També us agraeixo les intervencions. Hi ha temes contradictoris, uns poden 
veure la informació, altres no poden veure la informació. Bé, igual depèn de la 
voluntat que tinguem de veure-la. 
 
Jo estic absolutament d’acord amb el que diu la Portaveu de Cornellà en 
Comú. Ho vaig comentar a la Comissió Informativa, són vuit volums. És una 
informació molt ferragosa, ho entenc perfectament. Ja vaig dir en la Comissió 
Informativa, que per als propers anys òbviament intentarem tenir més temps 
tots per mirar-ho. De fet, el problema és que vosaltres heu entrat quan heu 
entrat sinó en la Comissió Especial de Comptes que vam fer el 4 de juny, es 
vam explicar tots els comptes generals i hi ha aquest temps més que suficient, 
hi ha 30 dies, potser una mica més d’exposició pública per dir tot el que s’ha 
de dir, per mirar els volums, etc... 
 
Ho torno a dir, ho vaig dir a la Comissió Informativa, entenc que en una 
setmana és complicat de veure, per això us he de dir que estic d’acord amb 
això que heu dit. Ara bé, no puc estar d’acord en el tema del servei. No sé qui 
ha dit referent al servei, que sigui de 7:30 a 14:00, quan jo em vaig 
comprometre en la Comissió Informativa a què si algú volia veure aquesta 
informació no tenia més que trucar-me, que concertaríem una cita a l’igual 
que han fet altres grups en altres expedients. Ho han demanat i han vingut a 
veure’l a l’hora que han volgut o han pogut i no hi ha hagut cap problema. Si li 
han dit això, per la part que em toca, li demano disculpes, però li dic una cosa, 
potser hauríem de parlar més entre nosaltres per tenir accés, i no quedar-nos 
en “algú m’ha dit perquè he trucat per telèfon, que no haig d’anar o haig 
d’anar fins les 14:30”, i em quedo aquí. 
 
Crec, i així ho vam comentar en aquesta Comissió, i ho hem comentat entre 
nosaltres quan ens hem vist al carrer o pels passadissos, que qualsevol 
informació estigui o no estigui penjada, perquè els comptes anuals ara han 
d’anar a la Sindicatura, i fins que la Sindicatura de Comptes no digui el que 
hagi de dir no les penjarem, sempre es fa d’aquesta manera, no es quedin 
sense consultar un expedient perquè algú els hi digui per telèfon –haig de 
suposar que li han dit òbviament, crec el que em diu- que pot anar fins a les 
14:30. Si us plau, li demano i prego que em truqui directament, que no tindrà 
cap problema per accedir a aquesta informació com ja li vaig dir però li dic 
aquí en públic davant de tothom. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria simple dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt setè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2015 per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a Romanent de 
Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació crèdits 
Núm. 24/2015. 
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DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses del Departament d’Acció Social, motivada 
per fer front a l’increment de la despesa prevista a la partida d’Ajuts/Adults per 
alimentació, per import de 20.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament d’Acció Territorial per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de tresoreria, per atendre les 
despeses del servei de missatgeria, per un import de 8.000 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Patrimoni Cultural i Biblioteques, sol·licitant 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses, per procedir al pagament de les despeses derivades del servei 
de préstec interbibliotecari que porta a terme la Diputació de Barcelona, per un 
import de 250 euros. 
 
Vistes les peticions de modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de 
despeses del Departament de Recursos Humans, motivades per l’abonament de les 
retribucions i obligacions amb la Seguretat Social del personal a contractar 
mitjançant un Pla d’Ocupació a l’octubre d’enguany, i per la incorporació de personal 
eventual, per un import total de 307.652 euros. 
 
Vist que l’aportació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al Consorci per a la 
Normalització Lingüística a l’exercici 2015 ascendeix a 95.557,30 euros, més 958,07 
euros pendents d’exercicis anteriors, cal incrementar la partida pressupostària en 
9.653,81 euros finançat amb càrrec al romanent de tresoreria, d’acord amb la petició 
de modificació de crèdits presentada pel Departament de Política Lingüística. 
 
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, dels Departaments de Comunicació, 
Manteniment i Serveis, Cultura, Intervenció, Tresoreria i Joventut, per un import total 
de 7.248,83 euros, finançat a càrrec del romanent de tresoreria. 
 
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. 
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El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, 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 24/2015 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: 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0551.1500A.2229900 SERVEI MISSATGERIA/ACCIO TERRITORIAL 1.960,00 8.000,00 0,00 9.960,00 
0780.2411C.1310000 PERS. LAB. EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 736.457,00 213.281,00 0,00 949.738,00 
0780.2411C.1600000 SEG. SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 273.417,00 80.391,00 0,00 353.808,00 
1403.9410A.4670000 CONSORCI NORMALITZACIO LINGÜÍSTICA 95.557,00 9.653,81 0,00 105.210,81 
 
 TOTAL DESPESES  311.325,81 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.438.519,22 311.325,81 0,00 18.749.845,03 
 
 TOTAL INGRESSOS.  311.325,81 0,00 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER 
ANUL·LACIO DE DESPESES (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.9200M.2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR) 1.452,00 784,69 0,00 2.236,69 
0112.1532B.2219904 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR) 1.106,33 23,23 0,00 1.129,56 
0112.1710A.2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR) 0,00 55,90 0,00 55,90 
0661.3300B.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./CULTURA (CR) 4.598,99 0,00 4.598,99 0,00 
0661.3300B.6230009 ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE/CULTURA (CR) 0,00 4.598,99 0,00 4.598,99 
0661.3380A.2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR) 32,02 1.210,00 0,00 1.242,02 
0770.9310A.2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/INTERVENCIO (CR) 0,00 145,20 0,00 145,20 
0771.9340A.2200002 MAT. OFICINA NO INV./TRESORERIA (CR) 0,00 43,48 0,00 43,48 
0881.3341A.2260902 PROMOCIO ART JOVE (CR) 0,00 387,34 0,00 387,34 
 
 TOTAL DESPESES  7.248,83 4.598,99 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.749.845,03 2.649,84 0,00 18.752.494,87 
 
 TOTAL INGRESSOS  2.649,84 0,00 
 
 
 
 
 
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  
 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 536.445,00 20.000,00 0,00 556.445,00 
0332.2311C.4800009 SUBV. FUNDACIO EL LLINDAR 50.300,00 0,00 20.000,00 30.300,00 
0662.3321A.2250200 TRIBUTS/XBC 0,00 250,00 0,00 250,00 
0662.3321A.2269905 ACTIVITATS/XBC 41.487,00 0,00 250,00 41.237,00 
0780.2311C.1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS 15.000,00 0,00 13.980,00 1.020,00 
0780.4910A.1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÉCNICA I.M.RADIO- 
 DIFUSIO 0,00 13.980,00 0,00 13.980,00 
 
 TOTAL DESPESES  34.230,00 34.230,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ...............................  307.652,00 13.980,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ....................  10.899,84 4.848,99 
Cap. IV.- Transferències corrents ............................  29.653,81 20.000,00 
Cap. VI.- Inversions reals.........................................  4.598,99 0,00 
 
 TOTAL  352.804,64 38.828,99 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers .......................................  313.975,65 0,00 
 
 TOTAL  313.975,65 0,00 
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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. 
 
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 Innovació. 
 
El punt set és una modificació de crèdit. Hi ha modificacions de crèdit amb 
suplement de crèdit amb càrrec al romanent de Tresoreria, en aquest cas de 
311.325,81 euros.  
 
Les partides més importants són les del personal laboral eventual pel Pla de 
Xoc contra l’Atur i la Seguretat Social que té a veure amb aquest personal. 
Aquí està la dotació que posarem d’octubre a desembre per a poder fer 
l’última part del Pla d’Ocupació del Pla de Xoc que estava previst en l’any 
2015. És a dir, es contractaran a partir d’octubre 100 persones per sis mesos, 
en diferents col·lectius, administratius, peons, etc..., i la quantitat que es 
necessita per poder fer els pagaments d’aquests sous fins el 31 de desembre 
és aquesta, 213.281 euros del personal laboral eventual i 80.391 euros de la 
Seguretat Social. 
 
Amb això en aquest any portaríem aproximadament entre una partida i altre 
1.300.000 euros destinats a contractas, Plans d’Ocupació, persones en 
situació de risc per a què tinguin aquests sis mesos de feina. 
 
També hi ha 8.000 euros d’altes del servei de missatgeria d’Acció Territorial, 
hi ha hagut un Pla general que s’ha hagut d’informar i de portar molta 
documentació mitjançant missatger i òbviament aquest cost ha augmentat i 
hem de posar més diners per fer front a aquestes factures. 
 
I per últim, el Consorci de Normalització Lingüística, amb un alta de 9.653,81 
euros. Nosaltres partim en el pressupost de 95.557 euros, però el que 
succeeix aquí és que fins que el Consorci de Normalització Lingüística de la 
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Generalitat no ens diu quina és l’aportació, nosaltres no sabem exactament, 
és a dir, posem una quantitat que pot variar en funció del que desprès ens 
diguin. Normalment ens quedem curts i desprès hem de posar aquesta 
quantitat de més per poder fer front a aquest Conveni. Per tant -com he dit- el 
total serien 311.325,81 euros, que surten del romanent de tresoreria, de 
despeses generals i del que podria ser el fons de maniobra d’una empresa, és 
a dir, el que podria ser l’estalvi, d’aquest Ajuntament. 
 
Per altra banda, hi ha modificacions de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses 
(reconeixement de crèdits d’exercicis tancats). Aquí hi ha altes per 7.248,83 
euros, baixes per 4.598,99 euros, és a dir, és una partida que es dóna de baixa 
que és la de material d’oficina no inventariable per 4.598,99 i es dóna d’alta 
adquisició de material inventariable per la mateixa quantitat. Això és que 
senzillament passa de ser despesa corrent a ser inversió, per tant ha de 
canviar el codi d’aquesta partida. La diferència entre aquests 7.248,83 i els 
4.598,99 de baixa va a romanent de tresoreria, que són els 2.649,84 euros per 
fer la quantitat dels set mil i pico que he comentat. 
 
I per últim hi ha modificacions per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses de 34.230 euros. Aquí hi ha 
una partida de 20.000 euros que baixa en una subvenció que se li donava a la 
Fundació El Llindar i una que puja de 20.000 euros d’ajuts a adults. És 
exactament la mateixa operació la que es fa, és a dir, farem el mateix, pagar 
menús socials. Passa que no es poden pagar mitjançant una entitat, no es pot 
donar els diners a una entitat perquè faci la subvenció sinó que l’ha de pagar 
directament l’Ajuntament. Per tant els menús socials es pagaran exactament 
igual però des de l’Ajuntament i no des de l’entitat. Aquesta seria la 
modificació de crèdit que passem a l’aprovació en aquest Ple. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Primer, vull deixar clar que el que aquí estem votant no és en què ens gastem 
els diners sinó un instrument comptable de fer traspassos de diner. Amb això 
vull dir que quan fem el vot en contra de les continues modificacions de crèdit 
que fa aquest Govern que acaba de començar, i que ha fet els últims quatre 
anys o els últims dotze, nosaltres sempre votarem en contra perquè creiem 
primer, que s’ha de preveure millor, i segon, que al final el desviament és de 
quasi un 33%. 
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Sempre acabem parlant del mateix però la realitat és que vostè pressuposta 
60 milions d’euros d’ingressos més o menys cada any i acaben sent 90 milions 
d’euros. 
 
Dit això, també vull deixar clar i constància de que estem votant en contra 
l’instrument que vostè utilitza per a fer el pressupost anual o el seguiment, no 
a les partides a les quals es destina aquest diner. Vull dir, no és una qüestió 
política. 
 
Dit això, seria d’agrair que a la Comissió que toqui s’expliquessin aquestes 
modificacions de crèdit de manera que no a la seva, a la Social és on es tindria 
que explicar com són aquestes quantitats, per a què van destinades, i no 
vostè. 
 
Amb la qual cosa el nostre vot és en contra, però en contra de la modificació 
de crèdit, no al contingut i fons de la modificació de crèdit. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El nostre vot serà favorable en primer lloc perquè es creen llocs de treball i al 
ser una cosa nova es necessita una nova partida pressupostària. Lògicament 
es té que aprovar un romanent, llavors aquest és el sentit de vot perquè no 
pot ser d’una altra manera ja que de 311.000 euros 307.000 van per als Plans 
d’Ocupació, el que tots els partits que estem aquí hem defensat, hem 
demanat en les eleccions, hem estat parlant d’això i des de l’Ajuntament 
s’estan creant. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En aquest cas el nostre vot serà a favor perquè considerem que la modificació 
de crèdit, bé, les compensacions i transferències que s’han realitzat són 
correctes. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vuitè.- Aprovar la modificació del contingut de l’apartat de “personal 
eventual” de la Plantilla de personal de l’Ajuntament, per l’exercici 2015. 

Aprovar modificació de la 
Plantilla de personal de 

l’Ajuntament. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist que el Ple Municipal en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2014 va aprovar la 
plantilla de personal de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms per l’exercici 
2015. 
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Vist l’acord de Ple Municipal de data 2 de Juliol de 2015 pel que es determina el 
nombre, característiques, retribucions i dedicacions del personal eventual pel present 
mandat,  
 
Atès el contingut de l’informe –proposta- emès pel departament de recursos humans, 
que justifica la modificació necessària en la plantilla aprovada pel Ple de 30 d’octubre 
de 2014 per tal de adequar-la a la determinació del número de personal eventual 
aprovada pel Ple Municipal en data 2 de Juliol de 2015, i la necessària adscripció 
funcional d’un dels llocs de personal eventual a l’Institut Municipal de Radiodifusió 
per adequar-la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local.  
 
Atès així mateix el que preveu l’article 27 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals en relació a la possibilitat de modificar la plantilla anyal de personal, 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per aprovar la 
plantilla de personal d’acord amb el que preveu l’article 22 de la llei 7/1985 de 2 
d’abril i l’article 35 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contingut de l’apartat de personal eventual de la 
Plantilla de personal de l’Ajuntament quedant constituïts el número de llocs en cinc. 
 
Segon.- Adscriure funcionalment el lloc de treball de Director/a de l’Institut Municipal 
de Radiodifusió, pertanyent al personal eventual de l’Ajuntament, a l’Institut 
Municipal de Radiodifusió. 
 
Tercer.- Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
Diari Oficial de la Generalitat, en compliment del que preveu l’apartat segon de 
l’article 28 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt vuitè és fruït dels acords que vam prendre al Ple del 2 de juliol, en el 
qual vam aprovar que els càrrecs de personal eventual d’aquest Ajuntament 
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serien cinc. Com fins ara eren quatre i a la plantilla de l’Ajuntament hi havia 
quatre, òbviament hem d’adequar aquest acord a la plantilla. Per tant, hem 
de modificar la plantilla afegint aquest nou personal eventual passant de 
quatre a cinc. 
 
I l’altre acord que prenem és que el lloc de treball de Director o Directora de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, que és personal eventual, el que hem de 
fer és, com és personal de l’Ajuntament, adscriure’l a la Ràdio tal i com marca 
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública. 
 
Per tant complim el que ens marca aquesta Llei adscrivint aquest personal 
eventual a l’organisme de Radiodifusió de Cornellà. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Simplement manifestar que, en coherència amb el què aquest Grup polític va 
votar al Ple de Cartipàs, i al tractar-se en part també d’un mandat legal, 
votarem a favor. Gràcies. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres la veritat és que no trobem motius pels quals la Directora de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió tingui que pertànyer, bé, tingui que passar 
a pertànyer ara mateix al personal de l’Ajuntament. Evidentment que es 
compleix amb l’RSAL, però segons l’article del Reial Decret 364/1995 de 10 de 
març, es preveu com a regla general “que la designació dels llocs de treball 
adscrits a funcionaris es proveeixi d’acord als procediments de concurs”. En 
aquest cas el concurs no s’ha produït, per tant el nostre vot serà en contra. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
 
Punt novè.- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de 
Desenvolupament per a l’assignació d’usos de l’equipament situat al carrer 
Cobalt de la modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM-76 als barris 
Almeda, Famades, Solanes i Est. 

Aprovar definitivament 
Pla Especial Urbanístic 

c/Cobalt i barris Almeda, 
Famades, Solanes i Est. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient del Pla Especial Urbanístic per a l’assignació d’usos de l’equipament 
situat al carrer Cobalt, de la modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM 76 als 
Barris Almeda, Famades, Solanes i Est de Cornellà de Llobregat, redactada per 
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l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, en qualitat de Gerent de planificació i gestió 
urbanística de l’Empresa Municipal Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà 
de Llobregat, S.A., Procornellà, S.A. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2015, en virtut del qual 
s’aprovà inicialment l’esmentat pla especial urbanístic i s’acordà sotmetre’l a 
informació pública per un termini d’un mes, la qual es va dur a terme mitjançant 
inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16-2-2015, 
en el diari “El Periódico de Catalunya” del dia 11-02-2015, al Tauler d’anuncis de la 
corporació entre els dies 10 de febrer al 10 de març de 2015 i a la web municipal 
entre els dies 9 de febrer al 9 de març de 2015, ambdós inclosos, així com les 
notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell 
període s’hagin presentat al·legacions ni formulat suggeriments segons resulta de 
l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles els articles 67.1 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans derivats urbanístics; pel que fa al tràmit 
d’aprovació definitiva, l’article 81.1.d) del mateix text legal,en virtut del qual 
correspon a l’Ajuntament, a través del Ple, l’aprovació definitiva d’aquest instrument 
atesa la vigència del Programa d’Actuació Urbanística Municipal i prèvia emissió de 
l’informe a que es refereix l’article 87, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat 
dins del seu àmbit competencial i no trobar-nos davant un supòsit de pla especial 
urbanístic de desenvolupament del sistemes urbanístics d’interès metropolità; i, en 
relació a la publicació i executivitat una vegada aprovada definitivament 
l’instrument, el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
aplicables per remissió de l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya.  
 
Atès que la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona ha emès el 
referit informe favorable a l’aprovació definitiva en data 18 de juny de 2015. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial 
i Habitatge amb el vist i plau de la Directora d’Àrea de data 8 de juliol 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, 
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 
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mateixa norma, podrà tenir una durada màxima d’un any, ampliable a un altre amb 
l’aprovació inicial de l’instrument corresponent. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del  Decret Legislatiu 2/2003,  de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a 
proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament per a 
l’assignació d’usos de l’equipament situat al carrer del Cobalt de la modificació i 
transcripció a escala 1:1000 del PGM-76 als barris Almeda, Famades, Solanes i Est, de 
Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Ricard Casademont Altimira, de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de 
Llobregat, S.A., Procornellà, S.A. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt nou és aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic de 
Desenvolupament per a l’assignació d’usos de l’equipament situat al carrer 
Cobalt, de la Modificació i transcripció a escala 1:1000 del PGM-76 als barris 
d’Almeda, Famades, Solanes i Est. 
 
Bé, el que hi ha és un canvi d’usos de la parcel·la que abans ocupava l’Institut 
Gaudí de la Construcció que, com ja es va explicar quan es va iniciar el tràmit, 
és una parcel·la que és propietat de l’Ajuntament i que va retornar desprès 
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que va tancar la Institució que tenia el seu ús. I el que fem en aquesta 
modificació és canviar l’ús perquè inicialment només tenia l’ús d’equipament 
docent, i el que proposem és dotar-la de tots els usos possibles segons el 
planejament vigent per a qualsevol tipus d’activitat que es pugui 
desenvolupar més endavant. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Comentar que entenem la requalificació però demanem que no es perdi la 
qualificació d’equipament públic. Que la destinació de l’ús i dels terrenys 
hauria de ser per interès general i no s’hauria de permetre que acabés en un 
equipament privat. 
 
Nosaltres votaríem a favor si s’integrés aquest punt, si no ens abstindríem. 
 
 

Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bé, en aquest punt ens agradaria saber què és el que estem votant perquè 
formalment és una ampliació dels usos d’aquest equipament, però el Govern 
municipal no ha expressat en cap moment quina és la finalitat. Per tant, sense 
un projecte concret per a aquest equipament, no donarem carta blanca al 
Govern per a què faci el que vulgui sense exposar-ho públicament. Per tant, 
votarem en contra. 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt desè.- Aprovar la modificació que el text del Conveni enviat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comporta per al document “Addenda 
de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, per a l’any 2015, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest 
municipi”. 

Aprovar modificació text 
conveni amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist que el document denominat “Conveni de Col·laboració i Encàrrec de Gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
per a l’any 2015, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest Municipi” aprovat 
en sessió plenària de data 30 d’abril de 2015. 
 
Vist que en data 25 de maig de 2015 es detecten variacions entre el text aportat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la seva signatura i l’aprovat a la sessió 
plenària municipal abans esmentada, concretament, la relativa al finançament (2.2.2) 
que s’havia aprovat amb una aportació màxima de 29.098€ quan havia de ser de 
27.643€, segons consta a l’informe emès per la Cap Jurídic i Administratiu d’Acció 
Territorial i Habitatge de data 16 de juny de 2015. 
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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. 
 
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, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic a 
proposta del Regidor delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació que el text del Conveni enviat per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya comporta per al document “Addenda de Pròrroga del 
Conveni de Col·laboració i Encàrrec de Gestions entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a l’any 2015, relatiu a l’Oficina 
d’Habitatge situada en aquest Municipi”, aprovat en sessió del Ple Municipal de data 
30 d’abril de 2015. 
 
Segon.- Incorporar aquesta modificació a l’esmentat Conveni en conseqüència 
aprovar el document denominat “Addenda de Pròrroga del Conveni de Col·laboració i 
Encàrrec de Gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, per a l’any 2015, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en 
aquest Municipi” que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo, per a la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt deu és aprovar la modificació que el text del Conveni enviat per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya comporta per al document “Addenda de 
pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
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l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, per a l’any 
2015, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi”. 
 
Aquest punt el que fa és subratllar un error material que va haver-hi a la 
primera tramitació d’aquest conveni, pel que fa referència a la quantitat del 
mateix. Inicialment es va tramitar amb una quantitat de 29.098 euros quan 
hauria de ser, segons els serveis de l’Ajuntament, de 27.643. El que fem aquí 
és modificar aquest error material. 
 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Aquest punt se’ns presenta com una cosa merament burocràtica i necessària, 
perquè es suposa que si no fem el canvi d’un error que es va aprovar a l’abril, 
la Generalitat no ens donarà els diners. I nosaltres no caurem en aquest 
localisme extrem de tots els diners per Cornellà i volem saber quin és l’ús que 
en farà l’Oficina d’Habitatge, perquè més enllà dels tres o quatre objectius 
genèrics d’aquesta oficina, doncs no en sabem res. 
 
I d’altra banda, voldríem puntualitzar que defensem evidentment l’existència 
d’una Oficina d’Habitatge com a pal de paller de la política d’habitatge social, 
però l’actual model no és el nostre ni de bon tros, quan els suposats 
habitatges de protecció oficial d’aquesta ciutat tenen un preu equivalent i, 
fins i tot superior als de mercat, doncs no podem parlar d’habitatge social sinó 
que hem de parlar d’exclusió de moltes famílies treballadores i de molts joves 
que es volen emancipar. Per tot això, ens abstindrem. 
 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
Com diu el Conveni, és un conveni de col·laboració. El que fa l’Ajuntament és 
prestar un servei que inicialment es presta des de l’Agència Catalana 
d’Habitatge, i només el que es fa en base a aquest conveni és rebre una 
aportació econòmica.  
 
Sobre el destí i el que fem a l’Oficina d’Habitatge, crec que és un tema que 
podem tractar quan correspongui, no és el cas perquè no és el punt. El que 
parlem aquí és de la modificació del conveni, però és un tema que nosaltres 
estem impulsant i que compartim i estem oberts a parlar de l’Oficina Local 
d’Habitatge quan calgui i sigui precís. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Com podeu entendre, amb tan pocs diners poques coses es poden fer. 
Fonamentalment és un tema de rehabilitació, i sort que tenim l’Àrea 
Metropolitana, que és la que ha estat substituint contínuament totes 
aquestes polítiques i aquestes ajudes i aportacions que es tenien que fer, no 
tan sols al municipi de Cornellà sinó a més municipis. 
 
 

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

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt onzè.- Aprovar definitivament l’adquisició del conjunt Bagaria ubicat a 
la Carretera d’Esplugues, núm. 169, format per les finques registrals: 53760, 
53761 i 53762, propietat de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana 
i Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà). 

Aprovar definitivament 
adquisició conjunt Bagaria. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 d’abril 
de 2015 pel qual s’aprovava iniciar expedient previ de compra directa a l’Empresa 
Municipal de Promoció social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) 
del conjunt Bagaria format per tres finques registrals, en concret les números 53760, 
53761 i 53762, ubicades a la Crtra d’Esplugues núm. 169. 
 
Atès que amb data 4 de maig de 2015 es va trametre a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, tota la documentació 
necessària per tal de sol·licitar l’informe previ al que fa referència l’article 30.1.a del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i que en data 22 de maig de 2015 aquesta la 
Direcció General va requerir documentació complementària que va ser transmesa per 
aquest Ajuntament l’1 de juny. 
 
Vist que en data 11 de juny la Direcció General d’Administració Local va emetre 
informe favorable a l’adquisició de l’esmentat local. 
 
El President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat proposa al ple l’adopció dels següents 
acords 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’adquisició del conjunt Bagaria ubicat a la Crtra 
d’Esplugues 169 d’aquesta ciutat, format per les finques registrals: 53760, 53761 i 
53762, amb subjecció a les condicions aprovades mitjançant l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 29 d’ abril de 2015 , i en especial el seu acord quart que establia 
que la formalització de l’escriptura pública d’ aquesta adquisició no es podrà realitzar 
fins que els locals estiguin desocupats. 
 
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’import de 2.182.274,64 €, amb càrrec a les 
partides 0551 9330 6220000 i 0551 9330 6210000 de l’exercici 2015, corresponent a 
l’adquisició de les finques registrals 53760, 53761 i 53762, ubicades a la Crtra 
d’Esplugues núm. 169, propietat d’Empresa Municipal de Promoció social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ). 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Contractació General als 
efectes de la seva inclusió a la pòlissa d’ assegurances 
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Quart.- Notificar el present Acord a l’empresa PROCORNELLÀ, S.A. a, així com als 
Departaments de Cultura i Igualtat, Territori i Sostenibilitat, Espai Públic i 
Convivència, Gestió Tributària i la Intervenció Municipal, per al seu coneixement i 
efectes. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt onze és aprovar definitivament l’adquisició del conjunt Bagaria ubicat 
a la Carretera d’Esplugues, núm. 169, format per les finques registrals: 53760, 
53761 i 53762, propietat de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (Procornellà). 
 
D’aquesta compra ja s’inicià el procediment al mandat anterior i s’empara en 
la voluntat de l’Ajuntament de passar a la seva titularitat tots aquells béns que 
tenen caràcter de patrimoni històric-artístic i cultural de la ciutat. Ja es va fer 
amb la compra de Can Maragall i el que fem en aquest punt és concloure 
aquesta compra amb la finca de Can Bagaria. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Jo entenc que no queda suficientment explicat el motiu, no queda 
suficientment explicada la forma i, com a molt, quedarà suficientment explicat 
el moment per alguna regulació legal a l’hora d’aprovar. 
 
No vull utilitzar la paraula experiència, però sí que es troba a faltar en el sentit 
què, avui per avui i en essència, potser jurídicament no, aquest terreny ja 
pertany a Procornellà, i Procornellà és una empresa municipal cent per cent 
participada per l’Ajuntament. Amb la qual cosa no queda acreditat el per què 
d’aquesta venda o la venda que fem a nosaltres mateixos, amb el pagament 
de transmissions que a això correspon i tot basant-se en una qüestió cultural 
que em sembla bé, però entenc que no és el moment. 
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Segona qüestió és, com tots sabem, tenim un setembre i ens hem emplaçat 
per a parlar en Junta de Procornellà. Què passarà amb l’empresa?, què es farà 
amb l’empresa?. Llavors, no entenc per què al mes de juliol, si dintre de dos 
setmanes en un Consell d’Administració es pretén explicar quines seran les 
decisions i el futur d’aquesta empresa els pròxims quatre anys, avui es tingui 
que aprovar que Procornellà vengui a l’Ajuntament un terreny que en 
essència ja és nostre.  
 
Per últim, en la Comissió d’Urbanisme vaig preguntar el preu de compra i el 
preu de venda, o és més difícil d’explicar per què és compra-venda en la 
mateixa persona, és a dir, Procornellà compra a un preu i ara la ven a 
l’Ajuntament a aquell mateix preu. Continuo sense entendre el sentit de la 
venda, si no és necessari o si Procornellà pot continuar tenint la seva 
titularitat un any més, llavors no queda explicat. 
 
El nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
El nostre vot serà favorable perquè sempre hem defensat que el patrimoni de 
la ciutat ha d’estar en mans de l’Ajuntament i no en mans de l’empresa 
municipal Procornellà, i sempre hem defensat que totes les coses que té 
Procornellà passin a ser de l’Ajuntament. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Des d’Esquerra també evidentment sempre hem defensat el patrimoni de la 
ciutat, bé ho sabeu, som grans de portar aquesta ensenya. I evidentment 
defensar que Can Bagaria és un exemple. 
 
Al seu moment vam arribar a presentar un projecte perquè s’allotgés una 
escola de circ, que no va ser aprovat, no va perseverar. I durant anys hem 
defensat la compra de Can Bagaria per no perdre patrimoni de la ciutat, ara 
bé, no entenem com primer ho va comprar Procornellà per quatre milions 
d’euros i ara l’Ajuntament li compra a Procornellà per dos milions d’euros. 
 
Una operació que només hauria de tenir un cost ha acabat tenint dos, ha 
acabat en els sis milions, i si li sumem la deixadesa en què han acabat les naus, 
la inversió suposarà una xifra bastant més astronòmica que aquests sis 
milions. 
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Evidentment nosaltres defensem la seva protecció i conservació però la 
compra hauria d’anar lligada a un projecte d’usos i serveis per les naus de Can 
Bagaria. Sense un projecte, el sentit de la compra no l’entenem i demanem 
que es comenci a treballar en aquest projecte per poder començar a 
desenvolupar-ho en aquesta legislatura o posteriors, però a poder a ser en 
aquesta, implicant-hi sobretot a la ciutadania. 
 
El nostre vot serà l’abstenció. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Evidentment nosaltres entenem que es tracta d’un conjunt del patrimoni 
històric-artístic i cultural, i que sigui l’Ajuntament qui hagi de ser el propietari 
del mateix. No obstant posem en dubte quina és la finalitat d’aquesta 
transacció i per què es realitza ara, si és per reduir el deute de Procornellà o 
quin és el fi de la mateixa. 
 
Així doncs el nostre vot en aquest sentit serà abstenció. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer de tot hem d’expressar la manca d’informació que ens hem trobat en 
aquest tema, perquè tot el que sabem és la paperassa que hi ha a l’expedient 
que no diu res. I el que se’ns ha dit en la Comissió de Territori és que aquestes 
finques es van comprar fa uns anys per quatre milions d’euros, que s’ha estat 
intentant vendre-les a preu de mercat i que no s’ha aconseguit.  
 
I això només pot respondre a la política d’aquest Ajuntament dels darrers 
anys, que és la política que ens ha dut a la crisi, la de comprar per vendre, com 
diríem a casa, la política del “pelotazo”. I ara que aquesta política ja no dóna 
rendiments, l’Ajuntament no pot fer una altra cosa que destinar més de dos 
milions d’euros a la compra d’aquests immobles amb l’única finalitat d’eixugar 
el deute de l’empresa municipal, perquè si no fos així, no entendríem en 
absolut aquest moviment, i és per això que votarem en contra. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria simple dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt dotzè.- Rectificar l’error de transcripció detectat en la redacció de 
l’acord plenari de data 2 de juliol passat, en el sentit de que la dedicació 
parcial de l’Assessor/a de Polítiques d’Igualtat és de 9 hores en comptes de 
16 hores. 

Rectificar error de l’acord 
plenari del 2 de juliol passat, 
dedicació parcial Assessor/a 
Polítiques d’Igualtat. 

 
MOCIÓ 
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... 
 
Com a conseqüència de la renovació de la Corporació municipal a rel de les Eleccions 
Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de data 30 de març, el Ple 
d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el passat dia 2 de juliol, va determinar el 
nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament, 
establint un total de 5 llocs de treball d’aquesta naturalesa, així com les seves 
característiques i retribucions 
 
Atès que en la redacció d’aquest acord es va incórrer en un error de transcripció en 
relació amb les característiques del lloc de treball d’Assessor/a de Polítiques 
d’Igualtat, concretament en relació amb la jornada laboral aplicable a la seva 
dedicació parcial i amb les seves retribucions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que legalment té conferides  
i en conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Rectificar l’error de transcripció detectat en la redacció de l’acord plenari de 
data 2 de juliol passat, en el sentit de que la dedicació parcial de l’Assessor/a de 
Polítiques d’Igualtat  implica una jornada laboral de 9 hores setmanals, en comptes 
de les 16 hores que es fan constar en aquest, i que la seva retribució es de 14.345 €, 
en lloc de 13.354 €.  
 
Segon.- Donar a aquest acord la mateixa publicitat i difusió i en els mateixos mitjans 
que a l’acord plenari rectificat i comunicar el present acord al departament de 
Recursos Humans.  

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és rectificar l’error de transcripció detectat en la 
redacció de l’acord plenari de data 2 de juliol passat, en el sentit que la 
dedicació parcial de l’Assessora de Polítiques de la Igualtat implica una 
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jornada laboral de nou hores setmanals en comptes de les setze que es fan 
constar i que en la seva retribució també hi havia un error, perquè ara és de 
14.345 en lloc de 13.354 euros. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Simplement Alcalde manifestar que, en coherència amb allò votat al Ple del 
Cartipàs, aquest grup vota a favor. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres ens abstenim, bàsicament per seguir també amb la tònica del què 
vam votar en el cartipàs. I, bé, el que em sorprèn és que encara que es baixen 
les hores encara cobra més. Gràcies. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En consonància amb allò que nosaltres vam votar al cartipàs, votarem en 
contra. Realment creiem que sí, que tots podem tenir un error però aquest és 
massa gros com per a què s’hagi passat per alt.  
 
Per a posar en situació al públic i ja que sí que l’ha dit Emilia però aquí en els 
punts del dia no apareix, la retribució de l’Assessora de Polítiques d’Igualtat 
pujarà i com a contrapartida la dedicació en número d’hores baixarà, el que 
significa que aquesta persona passarà a cobrar un total de 33,20 euros la 
hora, cosa que ens sembla un autèntic despropòsit. Com ja he dit, en 
conseqüència amb el que es va votar a l’anterior Ple, però també afegint que 
ens sembla una barbaritat aquesta retribució, el nostre vot és en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres també tal i com vam votar el 2 de juliol, estarem en contra d’això, 
sobretot perquè l’únic motiu d’aquest canvi que prové del 2012, que ja es va 
modificar és, segons tota la documentació que hem pogut revisar a Secretaria, 
per no perjudicar la pensió de jubilació d’aquesta persona, i llavors votem en 
contra. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo ofereixo una proposta si voleu, que és, des del punt tretze fins el trenta-vuit 
que són nomenaments, voleu fer un per un?. Si, d’acord. 
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Punt tretzè.- Actualitzar la composició de la Comissió Informativa de 
caràcter especial, denominada Comissió Municipal de Patrimoni 
Arquitectònic i Històric Artístic. 

Actualitzar composició 
Comissió Municipal de 

Patrimoni Arquitectònic 
i Històric Artístic. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir a l'actualització de la composició de la Comissió 
Informativa de caràcter especial denominada Comissió Municipal de Patrimoni 
Arquitectònic i Històric Artístic, creada amb motiu de l'aprovació del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà de Llobregat i 
regulada pels seus articles 21 i següents. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 60.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, en concordança amb els articles 23.3 i 80 del ROM, correspon al Ple de 
la Corporació la determinació del nombre i la denominació de les Comissions d'estudi, 
informe o consulta que, amb caràcter permanent o temporal, s'hagin de constituir. 
 
Atès que segons aquest precepte legal aquestes Comissions d'estudi estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de 
la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint 
tots ells dret a participar-hi. 
 
Atès que l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, permeten constituir Comissions Informatives en les que tots els Grups 
tinguin el mateix nombre de membres, sempre que en les seves votacions s’apliqui el 
sistema de vot ponderat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 60.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb l’article 80 del 
Reglament Orgànic Municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/86, de 28 de novembre, en tot allò que no s'oposi, contradigui o sigui 
incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
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Primer.- Actualitzar la composició de la Comissió Informativa de caràcter especial 
denominada Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic, la qual 
estarà integrada pels membres següents: 
 
PRESIDENT: L’Alcalde o Regidor/Regidora en qui delegui. 
 
VOCALS: 
 

 1 representants del Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 

 

 1 representant del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per Cornellà 
(CEC-CPC) 

 

 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans – Partido por la Ciudadania (C’s)  
 

 1 representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal 

 

 1 representant del Grup Municipal  d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – L’Esquerra Plural - Entesa ICV-EUiA-EP-E)   

 

 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular 
 
SECRETARI: La Secretaria General de l'Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
 
Segon.- La Comissió Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic tindrà 
com a funcions les establertes pels articles 28 i següents de les Normes Urbanístiques 
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà 
de Llobregat. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fen-los 
constar que queda facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret i a la vista de les 
propostes efectuades per cada Grup,  procedir al seu nomenament, en els termes 
previstos al ROM. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és actualitzar la composició de la Comissió 
Informativa de caràcter especial, denominada Comissió Municipal de 
Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic. I el que fem és que, a partir d’ara hi 
haurà un membre de cada grup polític. Per tant, ara aprovem que hi hagi un 
membre de cada grup i ja se us notificarà perquè ens passeu el nom de qui 
voleu que estigui en aquesta Comissió. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt catorzè.- Modificar l’últim paràgraf del punt primer de la part 
dispositiva de l’acord Plenari adoptat el passat dia 2 de juliol, relatiu a la 
designació dels membres que formaran part de la Ponència Tècnica 
Municipal d’Activitats. 

Modificar acord plenari 
del 2 de juliol, designació 

membres Ponència Tècnica 
Municipal d’Activitats. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de dia 2 de juliol, relatiu a la designació 
del membres que formaran part de la Ponència Tècnica Municipal d’Activitats. 
 
Considerant que en la redacció de l’esmentat acord es va incórrer en un error al fer 
constar al final del punt primer de la part dispositiva ... “Assistiran a les seves 
sessions, amb veu i sense vot, el Tècnic de Medi Ambient i Sostenibilitat, senyor David 
Calabuig Aracil, i la Cap Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge, senyora Rosario 
Campos Felguera.”, ja que, a l’actualitat, el lloc de treball de Cap Administrativa 
d’Acció Territorial i Habitatge, amb la nova denominació de Cap Jurídica i 
Administrativa d’Acció Territorial i Habitatge, lo ocupa de forma interina la senyora 
Cristina Benítez Vázquez. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Únic.- Modificar l’últim paràgraf del punt primer de la part dispositiva de l’acord 
Plenari adoptat el passat dia 2 de juliol, al que anteriorment s’ha fet referència, el 
qual restarà definitivament redactat en els termes següents: 
 
“ 

Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, el Tècnic de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, senyor David Calabuig Aracil, i la Cap Jurídica i Administratiu d’Acció 
Territorial i Habitatge, senyora Cristina Benítez Vázquez. 

“ 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és modificar l’acord per la designació dels 
membres que formaran part de la Ponència Tècnica Municipal d’Activitats. El 
que fem és un canvi en la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial i 
Habitatge, que és la Cristina Benitez. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt quinzè.- Nomenament vocals del Consell Rector de l’Institut Municipal 
de Radiodifusió. 

Nomenament vocals del 
Consell Rector Institut 
Municipal Radiodifusió. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representats de la Corporació 
en els Òrgans Col·legiats dels Organismes Autònoms Municipals, en compliment del 
que es disposa per l'article 21 del ROM, en concordança amb l’article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que aquest Ajuntament té constituït un Organisme Autònom Municipal de 
caràcter administratiu denominat Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, amb 
l'objecte de desenvolupar una concepció integral de la informació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels seus 
Estatuts reguladors, el Consell Rector del Institut està integrat per set representants 
de l’Ajuntament designats pel Ple a proposta de cada Grup Municipal, sota la 
Presidència de l’Alcalde i la Vicepresidència del Regidor o Regidora que ostenti 
competències delegades de l’Alcaldia en matèria de radiodifusió. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar vocals del Consell Rector del Institut Municipal de Radiodifusió, als 
Regidors i Regidores següents: 
 

 PRESIDENT: Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde President de l’Ajuntament, o 
Regidor/a en qui delegui. 

 

 VICEPRESIDENTA: Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora Delegada 
d’Innovació i Presidència 

 

 VOCALS: 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP): 

 

 Senyora Aurora Mendo Sánchez 

 Senyor José Manuel Parrado Cascajosa 
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- En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC): 

 

 Maria del Carmen López Álvarez 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s): 

 

 Senyor Pablo Heerdt Aznar 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM): 

 

 Senyora Raquel Albiol i Gilabert 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-
E) 

 

 Senyor Sergio Gómez Márquez 
 

- En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular (PP) 
 

 Senyor Manuel Casado Ruíz 
 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores afectats, així com a la 
Direcció i al Secretari Delegat del Institut Municipal de Radiodifusió, pel seu 
coneixement i efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és nomenar als vocals del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió que cada Portaveu ens va fer arribar. Per 
tant són els nomenaments que heu pogut veure en els acords. 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt setzè.- Designar els representants d’aquest municipi en l’Assemblea de 
la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta. 

Designar representants 
Assemblea Macomunitat 

Intermunicipal Fontsanta. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cornellà de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 
del ROM, en concordança amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb els articles 1 i 6 dels seus Estatuts Reguladors, aquest 
Municipi forma part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta i li correspon 
designar dos representants municipals en la seva Assemblea, que es el seu òrgan 
suprem de govern i administració. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en l’Assemblea de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta, al Regidor i a la Regidora següents: 
 

 Senyor Manuel Ceballos Morillo 
 

 Senyora Montserrat Pérez Lancho 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als/les Regidors/es afectades i a la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Fontsanta, pel seu coneixement i efectes, i difondre el contingut 
d’aquesta resolució, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest cas el que fem és designar els representants d’aquest municipi en 
l’Assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta, que és el 
senyor Manuel Ceballos i la senyora Montserrat Pérez. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt dissetè.- Designar els representants en el Comitè Local de la Creu Roja 
de Cornellà de Llobregat. 

Designar representants 
Comitè Local Creu Roja. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades el passat dia 22 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a 
l'actualització dels representants de la Corporació en el Comitè Local de la Creu Roja 
de Cornellà de Llobregat, Organisme en el que, en conformitat amb el que disposa 
l'article 21.9 del Reglament General Orgànic d’aquesta Institució, aquest Ajuntament 
pot nomenar un representant. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants, titular i suplent, d'aquest Ajuntament en el 
Comitè Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, a les Regidores següents: 
 
- Titular:  Senyora Maria de las Mercedes Fernández García 
- Suplent: Senyora Montserrat Pérez Lancho 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors nomenats, així com al President de 
l'Assemblea Local de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, pel seu coneixement i 
efectes, i difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar els representants en el Comitè Local de 
la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, que és la senyora Maria de las 
Mercedes Fernández i la senyora Montserrat Pérez. 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt divuitè.- Designar representant en el Ple del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 

Designar representant Ple 
Consorci Normalització 

Lingüística. 

MOCIÓ 
 
... 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cornellà de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 
del ROM, en concordança amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 1 i 7 dels seus Estatuts 
reguladors, aquest Municipi forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística 
i que, com a membre integrant d’aquesta Entitat, correspon li correspon designar un 
representant municipal en el seu Ple, que es el seu òrgan suprem de govern i 
administració. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d'aquest municipi en el Ple del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, a la Regidora de Cultura i Igualtat, senyora Rocío García 
Pérez. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al/la Regidor/a afectat/da i al Consorci de 
Normalització Lingüística, pel seu coneixement i efectes i difondre el contingut 
d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar a la senyora Rocio García com a 
representant en el Ple del Consorci per a la Normalització lingüística. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Alcalde, simplement manifestar que votarem en contra perquè des del Grup 
municipal popular no creiem que tingui que existir cap Consorci de 
Normalització Lingüística. Gràcies. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt dinovè.- Designar representant en el Consell Plenari del Consorci del 
Parc Agrari del Baix Llobregat. 

Designar representant  
Consell Plenari Consorci 
Parc Agrari Baix Llobregat. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cornellà de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 
del ROM, en concordança amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 1.2 i 9.2 dels seus Estatuts 
reguladors, aquest Municipi forma part del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, a l’haver sol·licitat la seva incorporació, acceptant els seus Estatuts 
reguladors, mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 23 de 
juliol de 1998, i tenint en compte que com a membre integrant d’aquesta Entitat li 
correspon designar un representant municipal en el seu Consell Plenari, que es el seu 
òrgan suprem de govern, administració i participació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d'aquest municipi en el Consell Plenari del 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, al Regidor de Territori i Sostenibilitat, 
senyor Manuel Ceballos Morillo. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidor afectat i al Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes, i difondre aquest nomenament, en 
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compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar al senyor Manuel Ceballos com a 
representant en el Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres en aquest cas votarem en contra, bàsicament perquè gràcies als 
socialistes en el seu moment -estava l’Alcalde senyor Montilla- vam quedar 
fora del Parc Agrari i actualment no en tenim. Per tant no podem votar a favor 
dels representants que hi van en aquest cas. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vintè.- Designar representant en el Consell General del Consorci de 
Comunicació Local. 

Designar representant 

Consell General Consorci 
de Comunicació Local. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cornellà de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 
del ROM, en concordança amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb el que preveuen els articles 2 i 3 dels seus Estatuts 
reguladors, aquest Municipi forma part del Consorci de Comunicació Local, entitat 
pública de caràcter associatiu i voluntari, dotada de personalitat jurídica pròpia i 
independent, constituïda per a la promoció de les activitats de les emissores de radio 
municipals i, en general, del món de la comunicació local, en haver-ne aprovat la seva 
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incorporació mitjançant acord plenari adoptat en sessió que va tenir lloc el dia 28 de 
gener de 1998. 
 
Atès que com a membre integrant d’aquesta Entitat, d’acord amb el que disposa 
l'article 11 dels seus Estatuts reguladors, correspon a aquest municipi designar un 
representant municipal en el Consell General del Consorci de Comunicació Local, que 
es el seu òrgan suprem de govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d'aquest municipi en el Consell General del 
Consorci de Comunicació Local, a la Regidora senyora Emilia Briones Matamales. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidora afectada i al Consorci de Comunicació 
Local, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar a la senyora Emilia Briones com a 
representant en el Consell General del Consorci de Comunicació Local. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vint-i-unè.- Designar representant en l’Assemblea General del Consorci 
Localret. 

Designar representant 

Assemblea General del 
Consorci Localret. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, resulta necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de 
Cornellà de Llobregat forma part, en compliment del que es disposa per l'article 21 
del ROM, en concordança amb l’article 38.c) del Reglament d'Organització, 
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que en conformitat amb el els articles 2 i 9.2 dels seus Estatuts reguladors, 
aquest Municipi forma part del Consorci LOCALRET, la constitució del qual va ser 
aprovada de forma definitiva per aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir 
lloc el dia 24 de juliol de 1997, i que com a membre integrant d’aquesta Entitat li 
correspon designar un representant municipal en la seva Assemblea General, que es 
el seu òrgan suprem de govern. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representant d'aquest municipi en l’Assemblea General del 
Consorci LOCALRET, a la Regidora senyora Emilia Briones Matamales. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Regidora afectada i al Consorci LOCALRET, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar a la senyora Emilia Briones com a 
representant en l’Assemblea General del Consorci Localret. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vint-i-dosè.- Designar el President i els vocals del Consell General del 
Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de 
Llobregat. 

Designar President i Vocals 

Consell General Consorci per 
a la Promoció i Dinamització 
del Comerç a Cornellà. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 27 de juliol de 2000, aquest Ajuntament va 
procedir a la constitució del Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de 
Cornellà de Llobregat i a l’aprovació dels seus Estatuts reguladors, amb el Consorci de 
Promoció Comercial de Catalunya, l’Associació de Comerciants de Cornellà, la Unió de 
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Comerciants de Marsans-Campfaso, els Comerciants Associats de Cornellà-Centre, 
l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Ildefons, la Comunitat d’Usuaris de 
Parades de Venda del Mercat Centre i l’Associació de Venedors del Mercat Marsans. 
 
Atès que segons els articles 7 i següents dels Estatuts reguladors del Consorci, junt 
amb el Gerent o Gerenta, aquesta Entitat està governada i administrada per un 
President/a escollit entre els seus membres per l’Ajuntament i per un Consell General 
integrat per 13 vocals, 9 dels quals són representants d’aquesta Entitat. 
 
Atès que tot i que aquest Consorci es troba actualment en procés de dissolució, 
segons consta a l’acord plenari de 18 de desembre de 2014 els efectes d’aquesta 
dissolució estan diferits al dia 1 de gener de 2016, data fins la qual el Consorci manté 
la seva activitat. Per aquesta raó i com a conseqüència de la celebració de les 
Eleccions Locals convocades pel Reial 233/2015, de 30 de març, una vegada constituït 
el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari 
que el nou Ajuntament procedeixi al nomenament dels seus representants en aquest 
Consorci.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a President del Consell General del Consorci per a la Promoció i 
Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat al Tinent d’Alcalde i Regidor 
Delegat de l’Àrea d’Economia i Interior, senyor Sergio Fernández Mesa. 
 
Segon.- Nomenar com a Vocals d’aquest Ajuntament en el Consell General d’aquest 
Consorci a les persones següents: 
 

 Senyora Ana Barbosa Pérez, Directora de Manteniment i Serveis Municipals 
 

 Senyor Ernesto Marco Fernández, Gerent d’Administració i Finances de l’Empresa 
Municipal de Promoció social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 

 

 Senyora Laura Pérez Gálvez, Cap del Departament de Polítiques d’Espai Públic. 
 

 Senyora M. Luz Araujo Cantón, Directora d’Acció Territorial i Habitatge. 
 

 Senyora Lorena Herrero Hernández, Cap de Premsa 
 

 Senyor Segundo Poblador Trinidad, Cap de la Guàrdia Urbana. 
 

 Senyor José Lucena Gómez, Cap Administratiu d’Acció social, Salut Pública i 
Consum. 

 

 Senyora Carmen Costafreda Roda, Directora d’Activitats i Ordenances Cíviques. 
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Tercer.- Comunicar el present acord a les persones designades, així com al Consorci 
per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar el President, que serà el senyor Sergio 
Fernández, i els vocals del Consell General del Consorci per a la Promoció i 
Dinamització del Comerç de Cornellà de Llobregat, que són vuit tècnics que 
podeu veure a l’acord. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Volem fer simplement una pregunta. Donat que aquest Consorci es troba en 
procés de dissolució, conèixer els criteris de nomenament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Sempre en aquest Consorci hi ha representants tècnics i obeeixen al seu perfil. 
Però com tu dius, al final d’any aquest Consorci ja no existirà. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vint-i-tresè.- Designar representants en el Consell General del Consorci 
Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-
Salinas. 

Designar representants 

Consell General Consorci 
Urbanístic Àrea Residencial 
Estratègica Ribera-Salinas. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2009, 
aquest Ajuntament va aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salinas de Cornellà de 
Llobregat, així com els seus Estatuts reguladors que, desprès de la tramitació del 
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procediment reglamentari, varen entrar en vigor desprès d’haver-ne publicat 
íntegrament el seu text al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5635 de 
25 de maig de 2010. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 11 dels seus Estatuts reguladors, 
correspon a aquest Ajuntament la designació de tres representants en el Consell 
General, que es el seu màxim òrgan de govern i representació, i que en el seu 
nomenament s’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere, per tal de tendir a 
obtenir una representació equilibrada de dones i homes. 
 
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades pel 
Reial Decret 233/2015, de 30 de març i una vegada constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari que el nou 
Ajuntament procedeixi al nomenament dels seus representants en el Consell General 
d’aquest Consorci, que es el seu màxim òrgan de govern i administració. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest Ajuntament en el Consell General del 
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-
Salinas de Cornellà de Llobregat, als Regidors i Regidores següents: 
 

 Senyor Manuel Ceballos Morillo 
Regidor Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

 Senyor Antonio Martínez Flor 
Regidor Delegat de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 

 

 Senyora Emilia Briones Matamales  
Regidora Delegada de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència 

 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Institut Català del Sòl i als Regidors i 
Regidores afectats/des, pel seu coneixement i efectes, i difondre aquests 
nomenaments, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest punt el que fem és designar tres representants en el Consell 
General del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l’Àrea Residencial 
Estratègica Ribera-Salinas, que seran els senyors Manuel Ceballos, Antonio 
Martínez, i la senyora Emilia Briones. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
El nostres vot també serà en contra en aquest cas. Com bé és sabut, nosaltres 
defensem que l’Àrea de Ribera-Salines desapareixi i defensem que no es 
construeixi allí un nou barri sencer. I per tant, evidentment, als que ho 
defenseu no podem proposar-vos perquè estigueu representant en aquest 
Consorci. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres recordar que si són tres representants en aquest Consell General, 
no entenem per què no se’ns dóna un representant en aquest Consell, que 
doni representativitat del què va sortir a les eleccions del dia 24. 
 
I més enllà d’això, molt més important, el nostre vot en contra té a veure amb 
el que significa aquest Pla de Ribera-Salines. Significa la construcció de nous 
habitatges innecessaris quan a Cornellà hi trobem molts buits. Significa 
continuar utilitzant sòl per la construcció d’habitatges innecessaris, quan pot 
ser que aquests terrenys siguin necessaris en un futur per a equipaments, 
significa continuar amb processos especulatius que tan de mal han fet i faran. 
Significa la destrucció del nostre territori i la massificació i col·lapse encara 
més de la nostra ciutat que està mal planificada des de fa molts anys. I per 
això votarem en contra dels representants en aquest Consell. 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria simple dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vint-i-quatrè.- Designar representant en el Consell Plenari del Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat. 

Designar representant 
Consell Plenari Consorci 

de Turisme Baix Llobregat. 

MOCIÓ 
 
... 
 
En data 15 de juny de 2000 i a l'empara del que disposa l'article 87 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i altra legislació concordant, es 
va constituir el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, com a entitat pública de 
caràcter associatiu i voluntari, dotada de personalitat jurídica pròpia i independent, a 
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fi de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic de la comarca, 
d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors socio-culturals. 
 
Atès que si bé aquest Consorci va ser constituït inicialment pel Consell Comarcal del 
Baix Llobregat i l’Ajuntament de Castelldefels, posteriorment, d’acord amb el que es 
preveu a l’article 1 dels seus Estatuts reguladors i mitjançant acord plenari adoptat en 
data 20 de desembre de 2007, aquest Ajuntament va sol·licitar la seva incorporació, 
formalitzant el corresponent conveni d’adhesió, i va designar els seus representants 
en el seu Consell General, que es el seu òrgan suprem de govern i administració.  
 
Atès que com a conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades pel 
Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu 
resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari que el nou Ajuntament procedeixi 
al nomenament dels seus representants en el Consell General del Consorci.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar el Regidor/a que a continuació es relaciona com a representant de 
l’Ajuntament en el Consell Plenari d’aquest Consorci: 
 

 Senyor/a: Sergio Fernández Mesa 
 
Segon.- Comunicar el present acord a les persones designades, així com al Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
Al punt vint-i-quatre el que fem és designar al Senyor Sergio Fernández com a 
representant en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt vint-i-cinquè.- Nomenament representant de la Fundació Privada 
Utopia d’Estudis Socials, Baix Llobregat. 

Nomenament representant 
Fundació Privada Utopia 
d’Estudis Socials. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 28 de febrer de 
1990, aquest Ajuntament va acceptar la proposta conjunta realitzada per les Entitats 
Sindicals Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, de constituir una 
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fundació privada denominada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, amb la 
finalitat de desenvolupar tot tipus d’activitats i estudis en el camp dels moviments 
socials, la seva història i el seu desenvolupament econòmic, aprovant simultàniament 
la seva integració com a membre del seu Patronat. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació 
Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l'exercici de les seves funcions 
com a patró de la Fundació Privada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, actuarà 
representat pel seu Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo, representant legal 
d'aquest, en conformitat amb el que disposa l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, podent ser substituït, en cas 
d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat, per la Regidora, senyora 
Emilia Briones Matamales. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a la Fundació 
Privada Utopia d’estudis socials, Baix Llobregat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És el nomenament del representant a la Fundació Privada Utopia d’Estudis 
Socials al Baix Llobregat. En aquest cas l’Alcalde serà el titular i en substitució 
la senyora Emilia Briones. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt vint-i-sisè.- Nomenament representant de la Fundació privada per a 
l’atenció a persones dependents. 

Nomenament representant 
Fundació privada atenció 
a persones dependents. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari de 28 d’abril de 2005, aquest Ajuntament va aprovar 
promoure i donar suport institucional a la Fundació Privada per a l’atenció a persones 
dependents, a fi de procedir a la divulgació i estudi de problemàtiques específiques 
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relacionades amb els col·lectius de persones que, com la gent gran i d’altres, per 
raons lligades a la manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen 
necessitats d’assistència i/o ajuda per a poder realitzar per si  mateixes les activitats 
de la vida diària i precisen d’assistència social i sanitària específica, així com també el 
foment, promoció i desenvolupament de béns i serveis especialitzats destinats a 
aquests col·lectius, aprovant inicialment els seus Estatuts reguladors, que varen 
entrar en vigor als quinze dies de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de 
la Província número 98 de 7 de juliol de 2005, i formalitzant la constitució d’aquesta 
Fundació en escriptura pública amb data 4 de novembre de 2005. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació 
Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’exercici de les seves funcions 
com a Patró de la Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents, actuarà 
representat pel President, senyor Antonio Balmón Arévalo com a titular, podent ser 
substituït per la Regidora, senyora Montserrat Pérez Lancho. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com a la Fundació 
Privada per a l’atenció a persones dependents, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És el nomenament del representant a la Fundació privada per a l’atenció a 
persones dependents. Serà titular l’Alcalde i en substitució, la senyora 
Montserrat Pérez. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Nosaltres, més enllà del nomenament dels representants, sobretot volíem 
preguntar als nomenats o nomenades per formar part del Patronat, i aquells i 
aquelles que en formen part com a representants públics, quin és el seu parer 
i el seu posicionament en relació a una qüestió que considerem molt 
important. I és que el treballadors i les treballadores d’aquesta Fundació han 
iniciat diferents procediments judicials en la modalitat de conflicte col·lectiu 
reclamant impagament del complement d’antiguitat, d’endarreriments i de 
pujades salarials. Que fins ara totes les seves demandes han estat estimades 
per la jurisdicció social i s’han trobat que, amb independència que hagin estat 
estimades, són recorregudes per part del seu Patronat. 
 
Per tant, demanem que se’ns faci una manifestació sobre quin és el seu 
posicionament en tant que participen del Patronat. 
 
I després volem aprofitar per deixar entreveure els riscos que tenim en un 
futur. Ara mateix al Parlament Europeu s’està discutint tant el TTIP com el 
TISA, de fet, els parlamentaris de PSOE i del PSC ja han dit que donaran suport 
al TTIP, i segurament també donaran suport al TISA. I volem recordar que en 
aquests tractats, ara com ara nomenats tractats internacionals, directament 
es declara il·legal que en una licitació fos requisit tenir domicili en la ciutat en 
la qual es presta el servei. 
 
Per tant fem des d’aquí una crida a què aquells representants del Partit 
Socialista, del Partit Popular i de qualsevol altra organització, Iniciativa, 
Esquerra Unida, Podemos, Esquerra Republicana, que tenen representació en 
el Parlament Europeu, que tinguin en compte que decisions que s’estan 
prenen avui dia al Parlament Europeu, demà poden tenir una afectació sobre 
alguns dels serveis que s’estan prestant en aquesta localitat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Sobre aquest tema al setembre es farà una reunió, com vaig comentar, per 
parlar, no tan sols de les empreses sinó també de les Fundacions, i manifestar 
com estan les situacions que ara mateix comentaves. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt vint-i-setè.- Nomenament representant de la Fundació privada pel 
Foment de la Societat del Coneixement. 

Nomenament representant 
Fundació privada pel Foment 

de la Societat del Coneixement. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acords plenaris adoptats els dies 26 de juliol i 31 d’octubre de 2002, 
aquest Ajuntament va aprovar promoure i donar suport institucional a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, als efectes d’impulsar el projecte 
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de creació d’un Centre per a fomentar la societat de la informació, aprovant 
inicialment els seus Estatuts reguladors, que varen entrar en vigor als quinze dies de 
la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província número 282 de 25 
de novembre de 2002, i formalitzant la seva constitució en escriptura pública en data 
13 de desembre de 2004. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en el Patronat d’aquesta Fundació 
Privada. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en l’exercici de les seves funcions 
com a Patró de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, 
actuarà representat pel seu President, senyor  Antonio Balmón Arévalo, com a titular, 
podent ser substituït per la Regidora, senyora Emilia Briones Matamales 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com a la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt vint-i-set és el nomenament del representant a la Fundació privada pel 
Foment de la Societat del Coneixement, com a titular l’Alcalde, senyor 
Antonio Balmón, i en substitució la senyora Emilia Briones. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt vint-i-vuitè.- Designar representants municipals en els Consells Escolars 
dels centres docents públics de nivell no universitari d’aquest Municipi. 

Designar representants  
Consells Escolars centres 
docents públics de nivell 
no universitari. 

MOCIÓ 
 
... 
En conformitat amb el que disposa l'article 2.1.c) del Decret 317/2004, de 22 de juny, 
pel qual es regula la constitució i composició del Consell Escolar i la selecció del seu 
Director o Directora i el nomenament i cessament dels òrgans de govern dels centres 
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docents públics de Catalunya, el Consell Escolar dels centres docents públics tindrà 
representat en el seu sí a l'Ajuntament de l'àmbit municipal corresponent, amb un 
Regidor/Regidora o representant nomenat per aquest. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a efectuar una nova designació de 
representants municipals en el Consell Escolar dels centres docents públics d’aquest 
municipi en els quals la representació municipal va recaure en un Regidor/Regidora. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representants municipals en els Consells Escolars dels centres 
docents públics de nivell no universitari d'aquest Municipi que a continuació es 
relacionen, als Regidors i Regidores que així mateix s'especifiquen: 
 
 

 
Representant municipal 
 

 
Centre docent 
 

 
M. de las Mercedes Fernández García 

 
CEIP  Dolors Almeda 
CEIP  Martinet 
CEIP  Abat Oliba 
CEIP  L'Areny 
CEIP  Anselm Clavé 
CEIP  Els Pins 
 

 
Enrique Vanacloy Valiente 

 
CEIP  Alexandre Galí 
CEIP  Mn. Jacint Verdaguer 
CEIP  Mare de Deu Montserrat  
CEIP  Torre de la Miranda 
CEIP  Sant Ildefons 
CEIP  Suris 
 

 
Aurora Mendo 

 
CEIP  Sant Miquel 
CEIP  Ignasi Iglesias 
CEIP  Antoni Gaudí 
CEIP  Mediterrània 
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Rocío García Pérez 
 

 
IES Francesc Macià 
IES Esteve Terradas 
IES Joan Miró 
IES Miquel Martí i Pol 
IES Ma. Aurèlia Capmany 
 

 
Montserrat Pérez Lancho 

 
CFA Escola d’Adults 
Escola Oficial d’Idiomes 
Escola Municipal de Música 
Escola Educció Espècial Virolai  
 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Directors/es dels centres docents afectats, així 
com als Regidors i Regidores designats/des, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El vint-i-vuit és nomenar els representants municipals en els Consells Escolars 
dels centres docents públics de nivell no universitari d’aquest municipi. Com 
veieu a l’acord, són cinc Regidors per tal de participar als cinc IES, als setze 
CEIPS i als quatre centres educatius especials, que és l’Escola d’Adults, l’Escola 
Oficial d’Idiomes, l’Escola Municipal de Música i l’Escola d’Educació Especial 
Virolai. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt vint-i-novè.- Designar representants municipals en el Consell Escolar 
Municipal. 

Designar representants 
Consell Escolar Municipal. 

MOCIÓ 
 
... 
 
En conformitat amb el llavors vigent article 14 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, 
per la qual s’aprovaren les normes reguladores dels Consells Escolars, desenvolupat 
mitjançant Decret 404/1987, de 22 de desembre, que va establir les bases 
d’organització i funcionament d’aquests, i demés legislació concordant, i amb 
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l'objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els sectors interessats en la 
programació general de l'ensenyament previst per la Llei Orgànica del Dret a 
l'Educació, es va procedir el seu dia a la creació del Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat, en el sí del qual aquest Ajuntament, d’acord amb el que preveu 
l’article 4.1 del seu Reglament regulador, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 228, de data 1 de desembre de 1991, té una representació de vuit membres. 
 
Tot i que la Llei anteriorment esmentada va ser posteriorment derogada mitjançant 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, aquesta última norma 
també contempla en el seu article 173 la possibilitat que els Municipis puguin 
disposar de Consells Escolars Municipals, com a òrgans de consulta i participació. 
 
Atès que encara que segons l'article 7 del Reglament Regulador del Consell Escolar 
Municipal de Cornellà de Llobregat, els seus membres tenen un mandat de dos cursos 
escolars i s’han de renovar per meitats, en aquests moments resulta necessari 
procedir a una nova designació dels representants municipals en aquest, ja que com a 
conseqüència de la celebració de les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 
233/2015, de 30 de març s'ha procedit a la renovació de la Corporació i a la 
constitució del nou Ajuntament,el passat dia 13 de juny. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representants municipals en el Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat als Regidors i Regidores que a continuació es relacionen: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Senyora Aurora Mendo Sánchez 
- Senyor Enrique Vanacloy Valiente 
-  Senyora M. de las Mercedes Fernández García 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 

 
- Senyor Vidal Aragonés Chicharro 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
- Senyor Francisco Blanco Hernández 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 

 
- Senyor Francesc Sànchez i Garcia 

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E). 

 
- Senyora Núria Luceno Rodríguez  

 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit Popular – Partido Popular (PP) 
 

- Senyora Maria Alcantud Turruchel  
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors i Regidores designats, pel seu 
coneixement i efectes, així com al Departament d'Educació d’aquest Ajuntament i al 
Consell Escolar Municipal. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt vint-i-nou és designar els representants municipals en el Consell 
Escolar Municipal. Aquí el que hem fet és incorporar els noms que ens heu 
facilitat cada grup. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt trentè.- Designar representants en el Consell General de l’Associació 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Designar representants 
Consell General Associació 
Pacte Industrial Regió 
Metropolitana de Barcelona. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 
1997, aquest Ajuntament, conjuntament amb altres Ajuntaments, Organitzacions 
empresarials i Sindicats, va constituir l'Associació denominada Pacte Industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, amb l'objecte de propiciar acords o pactes 
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industrials pel manteniment de l'ocupació i de les rendes de la denominada Regió 
Metropolitana de Barcelona, aprovant simultàniament els seus estatuts reguladors. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a efectuar un nou pronunciament 
d’aquest Ajuntament sobre la representació de la nova Corporació en el Consell 
General d’aquesta Associació i en el seu Comitè Executiu, a l’estar oberta a tots els 
membres del Consell l’assistència a les reunions d’aquest Comitè. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament en el Consell General de 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, al/la Regidor/a 
següents: 
 

 Senyora Montserrat Pérez Lancho. 
Regidora Delegada d’Educació i Política Social 

 

 Senyor Sergio Fernández Mesa 
Regidor Delegat d’Economia i Governança 

 
Segon.- Designar al senyor Sergio Fernández Mesa com a representant d’aquest 
Ajuntament al Comitè Executiu d’aquesta Associació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l’Associació 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, pel seu coneixement i 
efectes, i difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És designar als dos representants en el Consell General de l’Associació Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que seran la senyora 
Montserrat Pérez i el senyor Sergio Fernández. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria simple dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt trenta-unè.- Designar representats en l’Assemblea General de 
l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat. 

Designar representants  
Assemblea General de 
l’Associació Xarxa Ciutats 

i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 d'octubre de 
1997, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, l’objectiu prioritari de la 
qual es la incorporació dels reptes de qualitat i eficiència que la societat actual té 
plantejats en relació a una utilització diferent dels recursos naturals de tota mena, 
que permetin assolir un alt nivell de qualitat ambiental i de vida, distribuït de forma 
equitativa i solidària, i va aprovar en unitat d’acte la seva integració com a membre 
d’aquesta Associació. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en l'Assemblea General i en la Comissió 
de seguiment d’aquesta Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Regidor de Territori i Sostenibilitat, senyor Manuel Ceballos 
Murillo, com a representant d'aquest Ajuntament en l'Assemblea General de 
l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, i ratificar el nomenament 
efectuat mitjançant acord plenari adoptat el dia 21 de juny de 201, a favor del senyor 
David Calabuig Aracil, com a representant Tècnic en la seva Comissió de Seguiment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, pel seu coneixement i efectes, i 
difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
En aquest cas el que fem és designar els representants en l’Assemblea 
General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, que 
serà el senyor Manuel Ceballos, i el seu tècnic, el senyor David Calabuig. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt trenta-dosè.- Establir delegació representants d’aquesta ciutat en 
l’Assemblea General de l’Associación Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE). 

Establir representants 
Assemblea General Associación 

Internacional de Ciurdades 
Educadora (AICE). 

MOCIÓ 
 
... 
 
Amb la finalitat d’establir una estructura permanent de col·laboració entre els 
Governs locals interessats en el compliment dels Principis establerts en la Carta de 
Ciutats Educadores, es va constituir al seu moment una Associació d’àmbit mundial 
denominada Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), a partir del 
Primer Congrés de Ciutats Educadores que va tenir lloc a Barcelona durant el mes de 
novembre de l’any 1990, en el que les ciutats participants varen subscriure la Carta de 
Ciutats Educadores. 
 
Atès que aquest Ajuntament, en compartir els criteris i finalitats marcats per aquesta 
Carta, es va adherir a la referida Associació mitjançant acord plenari de 24 de 
novembre de 1999, al qual es va donar també conformitat als seus Estatuts 
reguladors i es van designar els representants municipals en la seva Assemblea 
General. 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juliol, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la 
representació de la nova Corporació en l'Assemblea General d’aquesta Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir que la delegació d’aquesta Ciutat en l’Assemblea General de 
l’Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), estarà constituïda per les 
persones següents: 
 

 Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora Delegada d’Educació i Política Social, 
que actuarà com a portaveu en l’Associació. 

 

 Senyor Enric Termens López, Director d’Educació. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, així com al Comitè 
Executiu d’aquesta Associació, pel seu coneixement i efectes.  
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Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És establir la delegació dels representants d’aquesta ciutat en l’Assemblea 
General de l’Associación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), que 
serà la senyora Montserrat Pèrez i el seu tècnic, el Director d’Educació, el 
senyor Enric Termes. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt trenta-tresè.- Designar representant d’aquest Ajuntament en 
l’Assemblea General de l’Associació Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

Designar representant en 
l’Assemblea General de 
l’Associació Fons Català 
de Cooperació al Desen- 

volupament. 

MOCIÓ 
 
... 
Mitjançant acord plenari adoptat en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2006, 
aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat d’adherir-se a l’Associació Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i d’acceptar els seus Estatuts, assumint 
amb això la tasca de divulgació d’aquest Fons Català de Cooperació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa, l’Assemblea General de l’Associació, que 
es el seu òrgan suprem, està integrada per la totalitat dels seus socis. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en l'Assemblea General d’aquesta 
Associació, en la que, conforme a l’article 6 dels seus Estatuts reguladors, estan 
representats tots els seus socis.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar al Regidor Delegat d’Acció Comunitària i Esports senyor José 
Manuel Parrado Cascajosa, com a representant d’aquest Ajuntament en l’Assemblea 
General de l’Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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Segon.- Notificar el present acord a aquesta Associació, així com a la Regidora 
nomenada, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És designar al senyor Jose Manuel Parrado representant d’aquest Ajuntament 
en l’Assemblea General de l’Associació Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt trenta-quatrè.- Nomenar representants d’aquesta Corporació en els 
òrgans de l’Associació Innobaix, Agència d’Innovació Industrial i 
Coneixement del Baix Llobregat. 

Nomenar representants 
Associació Innobaix, Agència 
d’Innovació Industrial i 

Coneixement Baix Llobregat. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 23 de juliol de 
2009, aquest Ajuntament va manifestar la seva voluntat de formar part de 
l'Associació INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix 
Llobregat, l’objectiu de la qual és impulsar el desenvolupament de la innovació a la 
comarca del Baix Llobregat, creant per a això xarxes de col·laboració, programes 
d’investigació i processos d’innovació entre Administracions públiques, empreses, 
agents socials, institucions pedagògiques, universitats, gremis, ciutadans i qualsevol 
altra entitat que promogui els valors de l’emprenedoria i la innovació. 
 
Atès que en aquest acord es va aprovar, en unitat d’acte, la seva integració com a 
membre fundador d’aquesta Associació, nomenant, alhora, els representants 
municipals, titular i suplent, en els seus òrgans de govern. 
 
Atès que, en haver-se renovat aquesta Corporació com a conseqüència del procés 
electoral convocat mitjançant Real Decret 233/2015, de 30 de març, resulta necessari 
un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la seva representació en 
l'Assemblea General i en la Comissió de seguiment d’aquesta Associació. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar al Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest Ajuntament, com 
a representant titular d’aquesta Corporació en els òrgans d’aquesta Associació, i a la 
Sra. Emilia Briones Matamales, Regidora delegada d’Innovació Urbana i Presidència, 
com a representant suplent. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació 
INNOBAIX. Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquests nomenaments, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És nomenar a la senyora Emilia Briones representant d’aquesta Corporació a 
l’Associació Innobaix. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Punt trenta-cinquè.- Designar representants en el Consell Municipal de la 
Comunitat de Municipis de la Plana del Galet. 

Designar representants  
Consell Municipal de la 
Comunitat de Municipis 

de la Plana del Galet. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 26 d’abril de 2007, aquest Ajuntament va 
aprovar, junt amb l’Ajuntament de El Prat de Llobregat, la constitució definitiva de la 
Comunitat de Municipis de la Plana del Galet per a la gestió conjunta de diversos 
aspectes relacionats amb aquest sector d’actuació, i va ratificar la designació dels 
representants de l’Ajuntament en el seu Consell Municipal, efectuada provisionalment 
a través del Decret de l’Alcaldia d’inici del procediment.  
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la renovació dels representants 
d’aquest Ajuntament en l’òrgan de Govern d’aquesta Comunitat. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representats d’aquest Ajuntament en el Consell Municipal de 
la Comunitat de Municipis de la Plana del Galet a les persones següents: 
 

 Senyor Antonio Balmón Arévalo 
 Alcalde 
 

 Senyor Manuel Ceballos Morillo 
 Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament del Prat de Llobregat i a les 
persones designades pel seu coneixement i efectes i difondre aquests nomenaments, 
en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
És designar al dos representants en el Consell Municipal de la Comunitat de 
Municipis de la Plana del Galet, que seran els Senyors Antonio Balmón i 
Manuel Ceballos. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer de tot manifestar que ens abstindrem com en la majoria dels 
nomenaments, però volem fer un apunt i és la problemàtica que genera 
l’actual terme municipal entre Cornellà i El Prat, que respon al curs previ a la 
canalització a finals dels anys 70. 
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Primer va ser la gravera i ara el centre comercial i l’estadi de futbol, que són 
elements que generen problemes molt importants pels veïns del barri Riera i 
de Cornellà, mentre els beneficis se’ls emporta l’Ajuntament del Prat i hem de 
fer peripècies com aquesta Mancomunitat per poder gestionar la situació. I ja 
anunciem que si ningú s’atreveix, com ha passat aquests darrers anys, a 
plantejar formalment la solució d’arrel del problema, que és canviar el terme 
municipal perquè torni a coincidir amb el curs del riu, doncs ho farem 
nosaltres properament. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria simple dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt trenta-sisè.- Nomenar representants en l’Associació de l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de Comunicació. 

Nomenar representants 
Associació Observatori de 

les Dones en els Mitjans de 
Comunicació. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord adoptat en sessió plenària que va tenir lloc el dia 30 d’octubre de 
2008, aquest Ajuntament va constituir, conjuntament amb altres Ajuntaments, 
l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, amb 
l’objectiu de promoure l’actitud crítica i la reflexió envers els mitjans de comunicació 
des de la perspectiva de les dones i per una no discriminació, nomenant, alhora, els 
representants, titular i suplent, en el òrgans d’aquesta Associació. 
 
Atès que, un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el 
passat dia 13 de juliol, resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament 
sobre la representació de la nova Corporació en els òrgans de govern d’aquesta 
Associació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar a les persones que a continuació es relacionen com a representants 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en qualitat de titular i suplent, 
respectivament, en l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació: 
 
Titular: Senyora Rocío Garcia Pérez 
 Regidora delegada de Cultura i Igualtat 
 DNI: 46559237S 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
 08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
Suplent: Senyora Emilia Briones Matamales 
 Regidora Delegada de Presidència 
 DNI:  47610521-S 
 Adreça: c/. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18 
 08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
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Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a l'Associació de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt trenta-sis és nomenar a les senyores Rocio García i Emilia Briones com 
a representants en l’Associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt trenta-setè.- Designar representants en el Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà de Llobregat. 

Designar representants 
Centre de Normalització 

Lingüística. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 
de juny, i d'acord amb el que disposen els articles 34 i següents del Reglament 
regulador del Consorci per a la Normalització Lingüística, resulta necessari  procedir 
al nomenament dels representants municipals en el Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, integrat per la Generalitat de 
Catalunya i diversos Ajuntaments entre els quals es troba el d’aquesta ciutat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest Municipi en el Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, als senyors/senyores següents: 
 

 Senyora Montserrat Pérez Lancho 

 Senyora Rocío García Pérez 

 Senyor Angel Camacho Hervás 

 Senyor Francisco Blanco Hernández 
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 Senyora Raquel Albiol i Gilabert  

 Senyora Elisa Corral Lozano 
 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones nomenades, així com a la Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt trenta-set és designar els representants en el Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà, que són els que vosaltres mateixos ens veu passar. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Simplement manifestar que el nostre Grup polític no ha designat cap 
representant, pel mateix motiu pel qual hem votat abans en contra del 
Consorci de Normalització Lingüística.  
 
Creiem que a 30 de juliol de 2015, no ha d’existir cap Consell ni Consorci de 
Normalització Lingüística perquè s’ha de fer normal el que és normal a nivell 
de carrer. L’Administració el que té que promoure és la llibertat lingüística i, 
per tant, creiem que aquesta mena de Consell, aquesta mena de Consorcis de 
normalització lingüística no són més que coartades nacionalistes. Gràcies. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bé, dir que ens alegrem que la representació en aquest òrgan sigui 
proporcional, malgrat que no ho exigeixi la normativa. Però volem denunciar 
que això es deu a una mera casualitat. Pel que hem pogut comprovar, el PSC, 
com acabem de comentar, ha ofert a tots els grups que nomenem un 
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representant. Hi ha un total de sis en aquest òrgan, però sense cap més 
consulta als grups, s’havia adjudicat prèviament tots els llocs a que han 
renunciat els altres grups. Una pràctica totalment arbitrària i antidemocràtica. 
 
En aquest cas ha estat el Partit Popular l’únic grup que ha renunciat, i malgrat 
la nostra habitual preferència per la proporcionalitat, doncs entenem la 
presència de tots els grups en la normalització de la llengua pròpia del país, 
del català. I per això, en aquest cas fem una excepció i farem una crida al Parit 
Popular a demanar ser presents al Consorci de Normalització Lingüística i 
comprometre’s -com dèiem- a la plena normalització de la llengua catalana. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Dir en tot cas que això no és fruït d’una casualitat, sempre ha sigut així des de 
que es va constituir-se el Centre de Normalització Lingüística. Tothom sempre 
està representat. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
 
Punt trenta-vuitè.- Modificar la composició nominativa del Consell Escolar 
Municipal com a conseqüència de la renovació bianual dels seus membres. 

Modificar composició  
Consell Escolar Municipal 

MOCIÓ 
 
... 
 
En conformitat amb el llavors vigent article 14 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, 
per la qual s’aprovaren les normes reguladores dels Consells Escolars, desenvolupat 
mitjançant Decret 404/1987, de 22 de desembre, que va establir les bases 
d’organització i funcionament d’aquests, i demés legislació concordant, i amb 
l'objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els sectors interessats en la 
programació general de l'ensenyament previst per la Llei Orgànica del Dret a 
l'Educació, es va procedir el seu dia a la creació del Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat, en el sí del qual aquest Ajuntament, d’acord amb el que preveu 
l’article 4.1 del seu Reglament regulador, publicat al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 228, de data 1 de desembre de 1991, té una representació de vuit membres. 
 
Tot i que la Llei anteriorment esmentada va ser posteriorment derogada mitjançant 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, aquesta última norma 
també contempla en el seu article 173 la possibilitat que els Municipis puguin 
disposar de Consells Escolars Municipals, com a òrgans de consulta i participació. 
 
Atès que segons els articles 4 i 7 del Reglament Regulador del Consell Escolar 
Municipal de Cornellà de Llobregat, a més de pels representants municipals, aquest 
estarà composat per diferents membres de ple dret escollits entre els sectors de 
l’ensenyament, els quals tenen un mandat de dos cursos escolars i s’han de renovar 
per meitats. 
 
Atesa la informació facilitada pel Secretari del Consell Escolar municipal, de la qual es 
desprèn la necessitat de procedir a la designació de nous membres d’aquest com a 
conseqüència de la renovació per meitats del Consell establerta per l’article 7 del seu 
Reglament regulador, i a fi de substituir una persona que ha presentat el seu 
cessament voluntari. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prendre coneixement de la finalització del mandat de les persones que a 
continuació es relacionen, com a membres del Consell Escolar Municipal: 
 
a) En representació del sector pares i mares d’alumnes: 
 

 Consells Escolars: 
 

Inmaculada Sospedra Mena IES Joan Miró 
Montserrat Carrasco García IES Martí i Pol 

 

 Associacions de pares i mares d’alumnes: 
 

Aurora Rosa Trinitat FAMPA 
 
 
b) En representació del sector del professorat: 
 

 Consells Escolars: 
 

Begoña Latorre Lázaro Escola Martinet 
Carmen Lisbona Tena  IES Martí i Pol  

 

 Sindicats: 
 

Cristina Herrando Nebot CCOO 
Carmen Romero López CCOO 

 
 
c) En representació del sector d’alumnes: 
 

 Consells Escolars: 
 

Noelia Yañez Gallego IES Terradas 
Irene Gómez Pla IES Mª Aurèlia Capmany 
Edgar Muñoz Ruíz IES Martí i Pol  
Natalia Muñoz Aragón Escola Sagrada Família 
Paula Pérez Gil IES Francesc Macià 
Felipe Gómez Rubio Escola Sagrada Família 
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d) En representació del sector Administració i Serveis: 
 

 Consells Escolars: 
 

Montserrat Fuentes Gómez Escola Alexandre Galí 
 

 Associacions: 
 

René Martínez Jara UGT 
 
 
e) En representació del sector Directors/res i Titulars de Centres: 
 

 Centres Públics: 
 

Jesús González García Escola Gaudí 
Constancio Enciso Miquel IES Mª Aurèlia Capmany 
Pau Carrera Badia Escola Miranda 
Helena Porrás Mascaró IES Miró 

 

 Centres Privats: 
 

Miguel Alberdi Burriel Nuestra Sra. De. Pilar 
 
 
Segon.- Prendre coneixement del cessament voluntari de la senyora Helena Porrás 
Mascaró com a representant del sector Directors/es i Titulars de Centres públics. 
 
Tercer.- Modificar la composició nominativa del Consell Escolar Municipal, derivada 
de la renovació per meitats establerta per l’article 7 dels seu Reglament regulador, i 
establir que la seva nova composició sigui la següent: 
 
a) En representació del sector pares i mares d’alumnes: 
 

 Consells Escolars: 
 

Joaquin Sopena Lizcano Institut Miquel Martí i Pol 
 

D’aquest subsector manca 1 representació per designar 
 
 

 Associacions de pares i mares d’alumnes: 
 

Luís López Muñoz FAMPA 
Mª Dolores Crisóstomo Moreno FAMPA 

 
D’aquest subsector manca 1 representació per designar 
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b) En representació del sector del professorat: 
 

 Consells Escolars: 
 

Albert Mis Escolà Institut Miquel Martí i Pol  
Helena Porrás Mascaró IES Miró 

 
D’aquest subsector manca 1 representació per designar 

 
 

 Sindicats: 
 

Ángel Ametller López CCOO – Baix Llobregat 
 

D’aquest subsector manquen 2 representacions per designar 
 
 
c) En representació del sector d’alumnes: 
 

 Consells Escolars: 
 

Victor Bausa Soto Institut Miquel Martí i Pol 
Raúl López Burgales Institut Esteve Terradas i Illa 
Anina Espinales Zamora Escola M. Jacint Verdaguer 

 
D’aquest subsector manca 1 representació per designar 

 
 

 Associacions: 
 

D’aquest subsector manca les 4 representacions per designar 
 
 
d) En representació del sector Administració i Serveis: 
 

 Consells Escolars: 
 

Mercè Roca Puentes Escola Música Rosa Cabanas 
 

D’aquest subsector manca 1 representació per designar 
 
 

 Associacions: 
 

Juan Ramón Torres Blanco UGT 
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e) En representació del sector Directors/res i titulars del Centre: 
 

 Centres Públics: 
 

Gemma Coll Laorden Institut Mª Aurèlia Capmany 
Gema Marmolejo Escola Antoni Gaudi  
Isabel Rueda Pérez Escola Alexandre Galí 
Elisa Rubio Moraga Escola Torre de la Miranda 
 
La senyora Isabel Rueda Pérez substitueix a la senyora Helena Porrás Mascaró, 
que ha cessat voluntàriament, pel que resta afectada per la propera renovació 
bianual que ha de tenir lloc l’any 2017. 

 
 

 Centres privats:  
 

Mª Gràcia García-Baquero Escola Sant Antoni Mª Claret  
 
 
Quart.- Comunicar el present acord a les persones afectades, així com a la Regidora 
de l’Àrea d’Educació i Política Social, al Departament d’Educació i al Secretari 
Delegat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt trenta-vuit és modificar la composició nominativa del Consell Escolar 
Municipal, com a conseqüència de la renovació bianual dels seus membres. 
 
Com heu vist a l’acord hi ha tot un seguit de membres que finalitzen el seu 
mandat i, per tant, hi ha una nova composició amb els nomenaments que 
estan a l’acord. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Punt trenta-novè.- Prendre coneixement de la finalització dels efectes de la 
renúncia temporal efectuada pel portaveu d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Arnau 
Funes Romero, al seu règim de dedicació parcial i modificar aquest règim i 
les retribucions corresponents. 

Prendre coneixement de la 
finalització efectes renúncia 

temporal del Portaveu senyor 
Arnau Funes Romero. 
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MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el passat dia 2 de juliol, es 
va procedir a la determinació del règim de dedicació i de retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, establint que amb 
efectes del dia 15 de juny de 2015 el senyor Arnau Funes Romero, en la seva qualitat 
de Portaveu del Grupo polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), desenvoluparia el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial, percebent per això una retribució bruta anual de 
18.359,96 €. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 3078/2015, de 15 de juliol, 
l’Ajuntament va restar assabentat de la renúncia temporal efectuada a aquest règim 
de dedicació parcial pel Sr. Arnau Funes Romero mitjançant escrit de data 9 de juliol, 
registrat d’entrada en aquest Ajuntament amb el número 26.431, ja que encara 
exercia el seu càrrec de Diputat provincial en la Diputació de Barcelona en règim de 
dedicació exclusiva, i que aquesta situació es mantindria fins que la nova Corporació 
de l’entitat provincial es constitueixi i determini el nou règim de dedicació i 
retribucions dels seus membres. 
 
Atès que aquesta renúncia tenia efectes des del dia 2 de juliol fins que comuniqués 
fefaentment a l’Ajuntament la finalització dels seus efectes i el règim de dedicació al 
càrrec de Diputat provincial que al seu favor estableixi el Ple de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 22 de juliol passat, registrat d’entrada en aquest 
Ajuntament amb el núm. 27.885, posteriorment matisat mitjançant correu electrònic 
de data 23 de juliol següent i nou escrit presentat a l’Ajuntament en data 24 de juliol, 
registrat amb el núm. 28244, el Sr. Arnau Funes sol·licita que el seu règim de 
dedicació parcial a l’Ajuntament sigui d’un mínim de 10 hores setmanals, el que 
requereix una modificació de l’acord plenari adoptat el dia 2 de juliol d’aquest any, en 
el sentit de reduir la seva dedicació a l’Ajuntament i, en la mateixa proporció, les 
seves retribucions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar constància que, amb efectes del dia 22 de juliol d’aquest any, ha 
restat sense efectes la renúncia temporal efectuada pel Portaveu del Grupo polític 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra 
plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), Sr. Arnau Funes Romero, al règim de dedicació parcial 
aprovat pel Ple en data 2 de juliol. 
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Segon.- Modificar el règim de dedicació parcial establert pel Ple respecte del Sr. 
Arnau Funes Romero, en la seva qualitat de Portaveu del Grupo polític municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural -  
Entesa (ICV-EUiA-EP-E), que amb efectes del dia 22 de juliol d’aquest any serà el 
següent: 
 

 Règim: dedicació parcial 

 Dedicació mínima a l’Ajuntament: 10 hores setmanals 

 Retribucions: 9.179,98 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans i al 
regidor afectat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt trenta-nou és prendre coneixement de la finalització dels efectes de la 
renúncia temporal que abans va quedar expressada en un decret del Portaveu 
d’Iniciativa per Catalunya, senyor Arnau Funes, del seu règim de dedicació 
parcial i modificar aquest règim i les retribucions corresponents. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots en contra: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
 

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, es proposa 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: 
 



 
 

 
 

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

 

 147 

 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Abans de votar, evidentment com és una urgència, voldríem una mínima 
explicació de la naturalesa i característiques del procediment judicial. És a dir, 
conèixer quin és l’objectiu del Plec i conèixer per què tenim com a Corporació 
la condició de codemandats.  
 
Derivada d’aquesta explicació nosaltres tindrem un vot en un sentit o en un 
altre. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Em refereixo només a la urgència, no al punt. Parlo només que el punt sigui 
tractat per urgència. Cap problema, estic d’acord, ja passem a l’explicació del 
punt. 
 
Si no ho expliquem seria absurd passar a la votació, és el mateix de totes 
formes que el que hem explicat en els punts 4.1, 4.2 i 4.3. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la declaració d’urgència és aprovada per unanimitat dels 
assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA 
 
Punt primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs 
contenciós Administratiu núm. 103/2015, interposat per la Junta de 
Compensació La Plana del Galet contra la Modificació del Pla general 
metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 

Comparèixer en el recurs 
núm. 103/2015, interposat 
per la Junta de Compensació 

La Plana del Galet. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, de data 22 de juliol de 2015 (amb Registre General d’Entrada núm. 28358 
de data 27 de juliol de 2015), en virtut del qual ens comunica que la Junta de 
Compensació La Plana del Galet, ha interposat el recurs contenciós administratiu 
núm. 103/2015, davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la Modificació del Pla general 
metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en virtut de l’article 49 de la Llei de la Jurisdicció es notifica a aquesta 
Administració la possibilitat de comparèixer en el procés en qualitat de demandada. 
 
Atès el que disposa l’article 50.3 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
Vist l’informe jurídic, de data 29 de juliol de 2015, emès per la senyora Cristina 
Benítez Vázquez, Cap Jurídic i Administratiu d’Acció Territorial i Habitatge amb el vist-
i-plau de la senyora Mariluz Araujo Cantón, Arquitecte Municipal i Directora de 
l’Àrea. 
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Per tot això aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que legalment té conferides 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Comparèixer, com a part codemandada, en el recurs contenciós 
Administratiu núm. 103/2015, interposat per la Junta de Compensació La Plana del 
Galet, i que se segueix davant la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la Modificació del Pla general 
metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar com a lletrada defensora d’aquest Ajuntament en l’esmentat recurs 
a la Sra. Cristina Benítez Vázquez, Tècnic d’Administració Especial, qui assumirà la 
direcció lletrada, i com a representants d’aquest Ajuntament, als Tècnics 
d’Administració Especial senyors Jesús Chacón Murillo, Ana Belén Morejón Gómez i 
Mª Teresa Mateo López, que assumiran de forma indistinta la representació, en 
conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 i l’article 551.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a la Secció Tercera de la Sala Contenciós 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a les persones 
nomenades als efectes escaients. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Ho portem al Ple com a Moció d’Alcaldia perquè si fos per Decret s’hauria de 
ratificar i portar-ho al proper Ple, i només tenim deu dies per comparèixer 
com a part codemandada en aquest recurs contra la resolució del Conseller de 
Territori en quant a l’aprovació definitiva d’aquest Pla General Metropolità. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Territori i Espai Públic. 
 
Hi ha aquest punt i hi ha dos més que són iguals perquè aquest recurs l’ha 
presentat l’Espanyol, Rodanco -que és l’Splau- i aquest que portem ara. 
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Això és simplement perquè al costat de la parcel·la de l’Splau hi ha una 
parcel·la que tota la vida, bé, des de que es va fer el planejament, es diu 
parcel·la HOC, que era hoteler-oficina-comercial. Aquesta parcel·la va sortir a 
concurs fa un temps, l’Splau es va presentar, Rodanco es va presentar, la va 
perdre, i com la va perdre i la va guanyar un altre que és Bricodemark -es va 
passar per aquest Ple i per Procornellà-. Ara Rodanco presenta recurs junt 
amb l’Espanyol i amb la Junta de Compensació dient que no està d’acord amb 
que el planejament aprovat sigui en aquesta parcel·la també d’ús comercial, 
perquè ells volen posar-se allà, volen ampliar l’Splau. 
 
És això l’explicació de per què presenten el recurs. Han volgut pressionar que 
no es posi l’altre i posar-se ells. No té un altre sentit. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria simple dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
Primera.- Moció dels Grups Polítics Municipals de CEC-CPC, C’s, ERC i ICV-
EUiA, contra l’Homofòbia, la Transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu 
LGBTI. 

Moció de CEC-CPC, C’s, 
ERC i ICV-EUiA, contra 
l’Homofòbia, la Transfòbia 
i l’assetjament escolar al 

col·lectiu LGBTI. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Des del 1969, amb els fets d’Stonewall i l’inici del moviment d’alliberament sexual, 
s’han assolit nombrosos avanços com, en el cas de l’Estat Espanyol, la despenalització 
de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (1979), l’equiparació en l’accés 
al matrimoni (2005) i, a Catalunya, la llei contra l’homofòbia i la transfòbia (2014). 
 
Malgrat tot això, l’homofòbia i la transfòbia continuen sent una realitat ben present: 
arreu del món una vuitantena de països condemnen l’homosexualitat amb penes de 
presó; en vuit d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. L’Agència Europea pels 
Drets Fonamentals demostra en un estudi recent que una de cada quatre persones 
LGBTI ha estat agredida o amenaçada en els últims cinc anys i, a Catalunya, 
l’Observatori Contra l’Homofòbia i la Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació 
comptabilitzen 380 denúncies anuals.  
 
Més concretament, pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el 
Defensor del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 30% dels 
alumnes han dut a terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i 
companyes LGBTI. Un 15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha 
participat en pallisses contra les joves LGTBI i un 13,4% assegura que és correcte 
tractar-les amb menyspreu. Un 65% dels nois homosexuals ha patit insults, un 30% 
exclusió, un 20% cops i un 10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres 
vegades superior a les patides per estudiants heterosexuals.  
 
Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora, 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels 
adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
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Encara som molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les 
mateixes condicions a l’hora de viure lliurement la nostra opció sexual o identitat 
sexual o de gènere i, en conseqüència, encara cal esmerçar esforços en la lluita per 
l’alliberament LGBTI. 
 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar l’octubre del 2014 la llei contra 
l’homofòbia i la transfòbia, encara queda la part més important: desplegar-la. Si bé la 
Generalitat hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels 
Ajuntaments és imprescindible. 
 
És per tots aquests motius que els Grups Municipals de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, seguint la iniciativa de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia. L’homofòbia i la transfòbia 
són una patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències i 
implicacions destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i 
malmeten la convivència a la nostra ciutat. Declarar Cornellà ciutat lliure 
d’homofòbia i transfòbia. 
 
Segon.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia internacional contra l’Homofòbia i 
la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersexual, tot posant en un lloc visible de l’Ajuntament la bandera amb els colors de 
l’arc de Sant Martí i donant suport a la manifestació promoguda per la Comissió 
Unitària 28 de juny. 
 
Tercer.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb especial atenció als següents 
aspectes:  
 
a) Desenvolupament prioritari de tots els continguts i mesures de l’article 12, 

referent a l’àmbit educatiu 
 
b) Formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la 

Guàrdia Urbana 
 
c) Creació d’un servei d’atenció a les víctimes 
 
d) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 

d’agressions i discriminacions 
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Quart.- Facilitar la manera de denunciar els casos d’assetjament patits per infants i 
adolescents de Cornellà, donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la població 
com evitar i denunciar el bullying. 
 
Cinquè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç 
al web elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia destinat a la denúncia 
d’agressions de caire homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través dels 
mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments 
municipals. 
 
Sisè.- Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies 
que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori Contra l’Homofòbia, 
mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori i signar-hi un 
conveni en què quedin recollits els drets i deures de les dues parts. 
 
Setè.- Crear una Xarxa d’agents d’igualtat que incorpori la perspectiva LGBTI. 
 
Vuitè.-Programar, de manera coordinada amb l’Observatori Contra l’Homofòbia i les 
entitats LGBTI, xerrades i seminaris especialitzats sobre l’assetjament escolar. 
 
Novè.- Col·laborar amb els instituts en la realització d’activitats educatives adreçades 
a l’alumnat de secundària per informar, assessorar i orientar, des d’una òptica 
coeducadora, sobre la salut sexual i reproductiva i la diversitat.  
 
Desè.- Comprometre’s a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones 
LGBTI i assegurar que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de comunicació 
municipals en què apareguin imatges gràfiques de parelles o famílies, es visibilitzin les 
parelles del mateix sexe i les famílies monoparentals i homoparentals.  
 
Onzè.- Comprometre’s a crear, en un termini màxim d’un any, un Consell Municipal 
de persones LGBTI com a eina d’empoderament i participació d’aquest col·lectiu.  
 
Dotzè.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, a la Generalitat 
de Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicitar-los als mitjans de 
comunicació municipals.  

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Un apunt. L’LGBTI és lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals. 
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Aquesta és una moció que havia elaborat inicialment l’Observatori Contra 
l’Homofòbia. Una moció contra l’assetjament escolar que s’està aprovant a 
diversos Ajuntaments del País, arran d’una cas recent a un Institut de Girona. I 
és un cas que no era aïllat perquè n’hi ha molts d’invisibles. 
 
Com expliquem a la moció, un 30% d’alumnes ha dut a terme insults i 
vexacions contra companys i companyes LGBTI. Més d’un 13% assegura 
obertament que això és correcte. I més enllà de l’àmbit escolar, 380 
denúncies anuals al Principat. I podem assegurar que els que denuncien són 
una minoria a causa de la vergonya i de la por a represàlies.  
 
A aquesta moció de l’Observatori hi voliem afegir un element: el passat 28 de 
juny, quan des del Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà es 
va proposar al Ple penjar la bandera, no és que siguem més xulos que ningú i 
s’hagi de fer tot el que diguem, però ens va sorprendre la resposta. Se’ns va 
dir que al 2005 ja s’havia aprovat una moció, com venint a dir que “ja estava 
tot fet” i que, per tant, la nostra proposta perdia tot el sentit. 
 
Celebrem que s’aprovés aquella moció amb tan sols un vot en contra, cal dir-
ho. Però els quatre Grups que presentem aquesta moció creiem que ha 
arribat el moment de, més enllà de fer proclames al Ple, fer accions concretes 
que donin visibilitat i solucions a les problemàtiques que pateix, que patim, el 
col·lectiu LGBTI. 
 
I entrant en matèria, el primer punt és molt simbòlic: “declarar Cornellà ciutat 
lliure d’homofòbia i transfòbia”. El Segon és per a adherir-se, no només al 28 
de juny, sinó al 17 de maig, i que no quedi dins d’un Ple, sinó que és visibilitzi 
de cara enfora per poder normalitzar-ho. I què millor que la màxima Institució 
que representa al poble de Cornellà, aquest Ajuntament, podríem penjar la 
bandera aquí al balcó, com fa en molts Ajuntaments el PSC, com aquí mateix 
al costat, a Sant Boi, com ha fet fins i tot el Partit Popular en diverses 
Institucions. 
 
El tercer, essencial, desenvolupar la recent aprovada Llei contra l’homofòbia, 
prioritàriament l’article 12, en allò que fa referència a l’assetjament escolar, 
però també tres elements que podem desenvolupar des de l’àmbit municipal, 
formació dels treballadors municipals, i especialment de la Guàrdia Urbana, 
perquè han de saber que hi ha un col·lectiu amb unes especificitats pròpies i 
l’han de tractar de manera adient. I un servei d’atenció a les víctimes i 
Protocols de denúncia i actuació per a agressions i discriminacions. 
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En la mateixa línia facilitar la manera de denunciar els casos d’assetjament, 
promocionar el servei de denúncia de l’Observatori contra l’Homofòbia i 
signar un conveni per fer un seguiment del servei. 
 
Al setè punt parlem de la Xarxa d’agents d’igualtat. Ens alegrem que el PSC ho 
portés al programa i que al darrer Ple s’anunciés la intenció de crear-la, però 
volem incidir en què incloguin, no únicament la imprescindible perspectiva de 
gènere, sinó també la perspectiva l’LGBTI. 
 
També parlem de xerrades i seminaris sobre el tema, i al novè punt de 
col·laborar amb els instituts en la realització d’activitats educatives. 
 
A l’esmena que presentava el PSC, que suposo que ara presentaran, 
asseguren que això es fa de manera interrompuda des de l’any 2000. 
Mentida. Jo mateix he estudiat tota la meva vida en aquesta Ciutat, sis anys 
d’ESO que vaig acabar fa dos anys, i tota l’educació sexual que he vist ha estat 
una xerrada de cinc minuts per explicar com es posa un preservatiu. Això no 
és educació sexual, això no és educació en la diversitat, ni té una perspectiva 
co-educadora imprescindible. 
 
Desè punt, normalització a les campanyes als mitjans de comunicació. Quan al 
Cornellà Informa o a la plana de l’Ajuntament surt la típica família feliç, no he 
vist encara una parella del mateix sexe, i ja és hora de visibilitzar una realitat. 
 
I finalment volem un Consell Municipal de persones LGBTI, com ja tenen en 
altres Ciutats com ara Barcelona o Girona, que seria una eina de participació i 
d’empoderament per tal de poder guiar les polítiques de LGBTI d’aquest 
Ajuntament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé. Hi ha presentades unes esmenes per part del Partit Socialista. Rocío, 
tens la paraula. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP és la següent: 
 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ve actuant en la prevenció i la sensibilització, 
des de l’any 2000 i de forma ininterrompuda durant aquests darrers 15 anys, amb 
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programes adreçats a l’alumnat dels instituts de la ciutat per promoure l’educació 
sexual, la salut reproductiva, les relacions afectives igualitàries, i de respecte de la 
diferència. Es fan xerrades, formacions, jocs pedagògics, dinàmiques de grups, 
exposicions, etc, es fa prevenció de la violència durant tot el curs als instituts de la 
ciutat i també es fan intervencions per evitar el bulling, i els possibles casos 
d’assetjament. 
 
En la xarxa municipal per a la detecció i la prevenció de la violència i de l’assetjament 
escolar es treballa conjuntament amb les direccions dels instituts del municipi. Així 
mateix, al llarg de tot el curs escolar, es disposa dels servies d’atenció diària per a la 
detecció, prevenció, la sensibilització, la dinamització i la consulta de les famílies a 
l’escola de mares i de pares. 
 
L’ajuntament de Cornellà, al 2005, va aprovar una moció presentada pel grup 
municipal del PSC, que donava suport a la “Commemoració del 28 de juny com a Dia 
Internacional per a gais, lesbianes i transexuals, manifestant el reconeixement al dret 
humà de viure en igualtat des de la diversitat afectiva, sentimental i sexual”. 
 
ACORDS, Modificar els punts dels acords en el següent sentit: 
 
Segon.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i 
la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai bisexual, trans i 
intersexual, i sempre que hi hagi consens, estudiar ubicar en un equipament 
municipal la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí i donant suport a la 
manifestació promoguda per la Comissió Unitària 28 de juny.  
 
Sisè.- Impulsar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, per tal de fer seguiment, a través de la regidoria d’Igualtat, de les 
denúncies que arribin mitjançant aquests servei.  
 
Setè.- Dins de la Xarxa d’Agents per a la Igualtat de la nostra ciutat, incorporar 
agents amb la perspectiva LGBTI. 
 
Novè.- Continuar col·laborant amb els instituts de la ciutat en la realització 
d’activitats educatives adreçades a l’alumnat de secundària per informar, assessorar, 
orientar, i denunciar des d’una perspectiva coeducadora, sobre la salut sexual i 
reproductiva i la diversitat.  
 
Desè.- Comprometre’ns a continuar treballant en la normalització social del col·lectiu 
de persones LGBTI i assegurar que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de 
comunicació municipals en què apareguin imatges gràfiques de parelles o famílies, es 
visibilitzin les parelles del mateix sexe i les famílies monoparentals i homoparentals.  

 
... 
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Senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Hem presentat esmenes com a Partit Socialista a aquesta Moció i les passaré a 
llegir encara que les tingueu. Sobretot el que fan és donar-li un caire local i 
suposo que amb això que heu mirat totes i tots, el que fem és contextualitzar 
una Moció que entenc que s’ha presentat a més llocs però explica què s’ha fet 
aquí, s’estigui d’acord o no. 
 
Crec que dir “mentida” no és la millor paraula. Sensibilitat tota, des de l’any 
2000 i això és veritat. Hi ha un treball transversal, hi ha una Xarxa municipal 
que treballa aquests casos, a part del departament d’Educació de la 
Generalitat, que també fa un seguiment amb un Protocol que se segueix i que 
també he consultat, perquè no tenim cap cas que s’hagi produït i s’hagi 
denunciat; ho he pogut contrastar. Així que el que hem fet és incorporar i 
donar-li un caire molt més local a l’exposició de motius que diu: 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ve actuant en la prevenció i la 
sensibilització, des de l’any 2000 i de forma ininterrompuda durant aquests 
darrers 15 anys, amb programes adreçats a l’alumnat dels instituts de la ciutat 
per promoure l’educació sexual, la salut reproductiva, les relacions afectives 
igualitàries i de respecte de la diferència. Es fan xerrades, formacions, jocs 
pedagògics, dinàmiques de grups, exposicions, etc, es fa prevenció de la 
violència durant tot el curs als instituts de la ciutat i també es fan 
intervencions per evitar el bulling, els possibles casos i el possibles casos 
d’assetjament. 
 
En la Xarxa municipal per a la detecció i la prevenció de la violència i de 
l’assetjament escolar es treballa conjuntament amb les direccions dels 
instituts del municipi. Així mateix, al llarg de tot el curs escolar, es disposa dels 
serveis d’atenció diària per a la detecció, prevenció, la sensibilització, la 
dinamització i la consulta de les famílies a l’escola de pares i de mares 
municipal. 
 
Com heu dit, l’Ajuntament de Cornellà, al 2005, amb una moció presentada 
pel PSC i també pel Grup d’EUA que estava en el Govern, vam presentar una 
moció per donar suport a la “Commemoració del 28 de juny com a Dia 
Internacional per als gais, lesbianes i transexuals, manifestant el 
reconeixement al dret humà de viure en igualtat des de la diversitat afectiva, 
sentimental i sexual”.  
 
Això en la part expositiva, o sigui, hem incorporat coses més concretes i en els 
Acords, hem aportat –crec- una millora també en la redacció i en la concreció 
dels Acords que presentàveu. 
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En el punt segon, com dèieu, proposem adherir-nos a les Diades del 17 de 
maig, del Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia i el dia 28 de 
juny, dia per a l’alliberament lèsbic, gais, bisexual, trans i intersexual. I sempre 
que hi hagi consens, estudiar ubicar en un equipament municipal la bandera 
amb els colors de l’Arc de Sant Martí, donant suport a la manifestació 
promoguda per la Comissió Unitària del 28 de juny.  
 
El punt sisè, pensem que encara és molt més concret que el que estava 
redactat. És impulsar la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
l’Observatori contra l’Homofòbia per tal de fer seguiment a través de la 
Regiduria d’Igualtat de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei. 
 
I també molt més concret, el setè, dins de la Xarxa d’agents per a la Igualtat 
de la nostra Ciutat, incorporar agents amb la perspectiva LGBTI. 
 
I en el novè. I en el desè, hem incorporat continuar col·laborant amb els 
instituts de la Ciutat, i comprometre’ns a continuar treballant en la 
normalització social del col·lectiu de persones LGBTI. 
 
Pensem que amb aquestes esmenes millorem la Moció. Total sensibilitat 
evidentment al llarg d’aquests anys i en el futur. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcias Alcalde. 
 
En primer lloc, comentar que aquest Grup Polític lamenta que no s’hagi 
intentat buscar el consens entre totes les formacions polítiques que 
conformen aquest Ajuntament. Crec sincerament que hagués estat possible 
amb una mica de voluntat per totes les parts. Ens queda pensar que potser es 
buscava que no s’aconseguís aquest consens, i per això ni tan sols se’ns va 
dirigir la Moció per veure si nosaltres també estàvem conformes i poder-la 
firmar, no?. 
 
Creiem en qualsevol, cas que la Moció sí que recull aspectes positius que 
contribueixen a conscienciar, contribueixen a educar, a fomentar el respecte, 
en definitiva, fer de Cornellà una ciutat més humana. No obstant, i s’ha de dir 
també clar, entenem que la Moció també recull altres aspectes que no 
compartim i que creiem que no conviden a aconseguir definitivament aquesta 
situació de normalitat que hauria de produir-se en aquest col·lectiu en el si de 
la nostra societat. 



 
 

 
 

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

 

 159 

Hi ha coses clares i positives que compartim. Sí a la pedagogia, sí a l’educació, 
sí al respecte, sí al control, a la prevenció i denúncia del bulling en les escoles, 
però, insisteixo, creiem que hi ha aspectes de la Moció que són completament 
innecessaris. Com col·locar la bandera arco-iris a la façana de l’Ajuntament, 
creiem que encara pot haver altres llocs de la ciutat molt més visibles i que 
poden contribuir a l’objectiu que precisament pretén la ciutat.  
 
Jo crec que hi hauria suficients dies a l’any per a què cada col·lectiu, cada 
entitat, cada associació que tingués un motiu especial, pogués col·locar a la 
façana de l’Ajuntament la seva ensenya, la seva bandera o el seu reclam, tan 
legítim com la de qualsevol altre col·lectiu, associació o entitat. 
 
Per aquest motiu creiem que les esmenes que presenta el Partit Socialista 
s’ajusten més a l’objectiu que pretenia buscar la Moció, s’ajusta més també a 
aquesta voluntat de buscar consensos i instruments que ja existeixen a la 
ciutat i que, per tant, en el que consisteix és en potenciar els instruments que 
ja existeixen en la ciutat sense necessitat de crear altres. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
A veure, el nostre Grup en el tema de les esmenes estaríem d’acord en totes 
les esmenes menys en el segon punt, que és el tema d’ubicar aquí a 
l’Ajuntament en aquest edifici, la bandera, perquè per a nosaltres és un gest 
que s’ha fet en molts municipis. És un gest que es fa de cara a què la 
ciutadania es doni compte, sense que això contradigui que es pugui posar en 
un altre equipament alguna bandera més. 
 
Tampoc tenim cap problema, no estem dient que sigui només una sinó que on 
sigui convenient o s’aconsegueixin els consensos convenients, es pugui posar, 
i al final és una visualització d’un problema que hi ha per a què es radiqui. I 
fins aquest dia tindrem que seguir fent aquests tipus de manifestacions. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bona tarda. 
 
Varies qüestions sobre aquest aspecte. Aquesta Moció que presentem 
aquests quatre grups polítics és un pas més enllà de la lluita contra la LGBTI 
fòbia que estem duent a terme en aquest país i que és producte de 
l’aprovació de la Llei contra la LGBTI fòbia que es va dur al Parlament de 
Catalunya, i amb força consens per part dels partits polítics. 
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Per tant és, com a país, com a Catalunya, estem sent bastant avançats en això. 
De fet, quan Esquerra Republicana, quan vam estar en el govern d’esquerres i 
liderant la Conselleria d’Acció Social, vam liderar bastant tota aquest avenç i 
es va situar Catalunya en una avenç, en un referent mundial en matèria de 
defensa dels drets de la LGTB. 
 
Per tant es tracta de seguir fent passos endavant. Però una qüestió important 
és que, bé, estem aconseguint la garantia de drets i llibertats però hem 
d’aconseguir la igualtat efectiva. Perquè una cosa és que els drets estiguin 
reconeguts en les lleis, però una altra és que aquests drets siguin d’aplicació. 
 
Per fer-ho s’ha de fer tota una tasca de pedagogia i d’impulsar polítiques per a 
què aquest drets siguin efectius. I, evidentment, començant pel primer punt 
que és la no discriminació a les persones LGTBI. 
 
Per això la importància d’aquesta Moció. Per això la importància de que com a 
ciutat de Cornellà, s’impulsin aquestes polítiques. I de tots els punts que s’han 
explicat perfectament, com a Esquerra Republicana, també considerem que 
és important la política de gestos. I per tant que el 28 de juny es pugui posar 
la bandera de la LGTBI com a gest per sensibilitzar i lluitar contra aquesta 
LGTBI fòbia, creiem que és important. 
 
De totes les esmenes que s’han presentat, bé, podríem estar d’acord amb la 
majoria d’elles, però no la del punt dos perquè considerem que aquesta 
política de gestos és important dur-la a terme. Per tant, demanarem que es 
retiri aquesta esmena o, en tot cas, que es votés aquests punts per separat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aclarir que no es poden votar per separat. La votació és, primer es voten les 
esmenes, si són aprovades les esmenes, s’incorporen al text de la Moció i es 
vota aleshores la Moció. Això funciona així. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Des de Ciutadans sempre hem defensat i defensarem que tots els ciutadans 
han de ser tractats en igualtat i amb respecte, independentment de quina 
sigui la seva orientació sexual. 
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Estem convençuts de que la lluita contra la discriminació sexual s’ha de fer 
d’una manera coordinada i optima, i impulsant la col·laboració entre les 
Administracions, Associacions, centres educatius i de la ciutadania. 
 
El missatge que donem avui presentant aquesta Moció és un missatge de 
visibilitat perquè lamentablement encara continua existint discriminació cap 
al col·lectiu LGTBI. Ho diem perquè de vegades negar que existeix aquesta 
discriminació és el major impediment per a la solució de problema, i continua 
sent necessari avançar en la igualtat de tots els col·lectius. 
 
Per tot això i donat que les esmenes presentades pel Partit Socialista no 
desvirtuen la Moció inicial presentada per Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Iniciativa Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa, acceptem les 
esmenes perquè volem arribar al consens i que la Moció pugui prosperar ja 
que al final això reverteix en pro de la nostra societat més justa, més igual i 
sense discriminacions.  
 
El sentit del vot del nostre Grup municipal serà a favor. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, amb les coses que hi ha gravades, a més de la gravació que es fa, 
queden a l’acta, les meves paraules seran molt clares. 
 
Jo no soc contrari a què hi hagin manifestacions expressades de forma gràfica 
al balcó, el que crec és que s’ha de tenir un criteri, perquè sinó cada dia és un 
dia internacional. I s’ha de tenir un criteri perquè sinó això perd el seu efecte. 
 
Però no vull que una Moció que a nosaltres ens sembla molt important, ho 
vaig dir en l’anterior Ple que nosaltres començàvem a treballar en aquest 
sentit continuant fent el que hem fet fins ara, però és evident que es pot 
millorar i aquesta Moció el que fa és millorar la nostra actuació, la nostra 
acció. 
 
Aleshores, no podem quedar ara enganxats a una cosa. Adverteixo, jo no em 
tanco a què si ho parlem bé i ho mirem bé, el dia 28 pugui estar en el balcó de 
l’Ajuntament, però s’ha de tenir un criteri sinó cada dia és un dia i per això la 
nostra prevenció. Quedi clar, no tenim una altra voluntat. Ho dic per no 
quedar-nos enganxats ara en aquesta part. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Sobre l’esmena del PSC, com deia abans, no hem vist en aquesta ciutat ni 
educació sexual ni educació en la diversitat o, com a mínim, era molt 
insuficient. Jo mateix ho he viscut, preguntin a qualsevol altre estudiant que 
hagi estat a Cornellà durant aquests quinze anys que vostès esmenten. 
 
Per tant no es tirin floretes i sobretot volem incidir en la perspectiva 
coeducadora. Entenem l’educació com un intercanvi de coneixements i no 
pressuposar la superioritat d’una de les parts. 
 
La Moció segueix dient, pel que fa a l’assetjament, que al llarg de tot el curs 
escolar es disposa dels serveis d’atenció diària per a la detecció, prevenció, 
sensibilització i dinamització i consulta de les famílies. I aquí no ho dic jo, ens 
ho diuen les AMPES de la ciutat, que és cert que el servei existeix però que és 
molt i molt insuficient, que no pot atendre la quantitat d’alumnes de la ciutat. 
I per tant fer una crida a millorar-ho, centrar-nos a millorar-ho de manera 
honesta i no a dir constantment, “que bé que ho fem”. 
 
Desprès es proposa modificar el punts sisè, setè, novè i desè. En general, no 
canvien el fons, ja ens està bé perquè l’important és que es faci, però el PSC 
segueix volent apuntar-se tot el protagonisme dient que ja ho fa tot i que ja 
ho fa tot bé. I insistim que és mentida, ho seguim afirmant. 
 
I finalment, com han expressat els altres grups amb qui presentem la Moció, 
un punt que fa perdre tot el sentit a la Moció és el segon, on s’inclou la 
necessitat d’un consens. Ja s’esmentava que ha d’haver un criteri, com si no 
fos suficient un acord d’aquest Ple. I abans comentaven del Partit Popular, 
que no hi hauria lloc ni dies per col·locar les banderes d’altres col·lectius. 
Doncs portem-ho al Ple, valorem-ho entre tots i pengem les banderes que 
creiem que haguem de reivindicar. 
 
Un altre element de la Moció, de l’esmena perdó, és que rebaixa brutalment 
de categoria, en passar d’un lloc visible de l’Ajuntament, i dèiem aquí 
verbalment el balcó, com un exemple, passa a un equipament municipal 
indeterminat. A banda de l’incís que “s’estudiarà”, i ja sabem què passa quan 
no ens comprometem a fer-ho, només a estudiar-ho. I, per tant, creiem que 
aquesta esmena rebaixa d’una manera important el contingut de la Moció i 
nosaltres ens posicionarem en contra. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió la Regidora del Grup Municipal de 
CEC-CPC, senyora Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Només dos cosetes molt petites. 
 
Vostè senyor Alcalde ha dit que no es pot votar un punt a part, jo li agrairia, 
voldria fer la petició a la Secretaria que m’indiqués quin punt, quin article del 
ROM diu això. Més que res per tindre la informació. 
 
I segon, com a criteri que vostè plantejava que caldria adoptar un criteri, com 
li ha dit el company ara mateix de Cornellà en Comú, un criteri que creiem 
podria ser vàlid és l’acord del Ple. En el moment que aquest Ple aprovi 
qualsevol bandera que es pugui posar en el balcó, és un criteri suficient com 
per a tenir-ho en compte. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ho diu en el segon paràgraf, diu: “la votació dels assumptes serà la totalitat 
del text de les propostes, no admetent-se votacions parcials, sense perjudici 
de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.” 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyor Sergio Gómez Márquez. 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Carmen López Álvarez. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyora Maria Josefa Ruiz Tienda per aplicació 

del que disposa l’article 136 del ROM. 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Des del 1969, amb els fets d’Stonewall i l’inici del moviment d’alliberament sexual, 
s’han assolit nombrosos avanços com, en el cas de l’Estat Espanyol, la despenalització 
de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (1979), l’equiparació en l’accés 
al matrimoni (2005) i, a Catalunya, la llei contra l’homofòbia i la transfòbia (2014). 
 
Malgrat tot això, l’homofòbia i la transfòbia continuen sent una realitat ben present: 
arreu del món una vuitantena de països condemnen l’homosexualitat amb penes de 
presó; en vuit d’aquests països fins i tot amb la pena de mort. L’Agència Europea pels 
Drets Fonamentals demostra en un estudi recent que una de cada quatre persones 
LGBTI ha estat agredida o amenaçada en els últims cinc anys i,  a Catalunya, 
l’Observatori Contra l’Homofòbia i la Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació 
comptabilitzen 380 denúncies anuals.  
 
Més concretament, pel que fa a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el 
Defensor del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 30% dels 
alumnes han dut a terme insults i vexacions en l’àmbit escolar contra companys i 
companyes LGBTI. Un 15% reconeix haver actuat de manera violenta, un 3% ha 
participat en pallisses contra les joves LGTBI i un 13,4% assegura que és correcte 
tractar-les amb menyspreu. Un 65% dels nois homosexuals ha patit insults, un 30% 
exclusió, un 20% cops i un 10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres 
vegades superior a les patides per estudiants heterosexuals.  
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Aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, tot passant 
desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i mares. Alhora 
l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres parts dels 
adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya i por a represàlies. 
 
Encara som molt lluny d’esdevenir una societat on tots i totes estiguem en les 
mateixes condicions a l’hora de viure lliurement la nostra opció sexual o identitat 
sexual o de gènere i, en conseqüència, encara cal esmerçar esforços en la lluita per 
l’alliberament LGBTI. 
 
Malgrat que el Parlament de Catalunya va aprovar l’octubre del 2014 la llei contra 
l’homofòbia i la transfòbia, encara queda la part més important: desplegar-la. Si bé la 
Generalitat hi ha de jugar un paper actiu, la implicació activa i compromesa dels 
Ajuntaments és imprescindible. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ve actuant en la prevenció i la sensibilització, 
des de l’any 2000 i de forma ininterrompuda durant aquest darrers 15 anys, amb 
programes adreçats a l’alumnat dels instituts de la ciutat per promoure l’educació 
sexual, la salut reproductiva, les relacions afectives igualitàries, i de respecte de la 
diferència. Es fan xerrades, formacions, jocs pedagògics, dinàmiques de grups, 
exposicions, etc, es fa prevenció de la violència durant tot el curs als instituts de la 
ciutat i també es fa prevenció de la violència durant tot el curs als instituts de la ciutat 
i també es fan intervencions per evitar el bulling, i els possibles casos d’assetjament. 
 
En la xarxa municipal per a la detecció i la prevenció de la violència i de l’assetjament 
escolar es treballa conjuntament amb les direccions dels instituts del municipi. Així 
mateix, al llarg de tot el curs escolar, es disposa dels servies d’atenció diària per a la 
detecció, prevenció, la sensibilització, la dinamització i la consulta de les famílies a 
l’escola de mares i de pares. 
 
L’ajuntament de Cornellà, al 2005, va aprovar una moció presentada pel grup 
municipal del PSC, que donava suport a la “Commemoració del 28 de juny com a Dia 
Internacional per a gais, lesbianes i transexuals, manifestant el reconeixement al dret 
humà de viure en igualtat des de la diversitat afectiva, sentimental i sexual”. 
 
És per tots aquests motius que els Grups Municipals de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà, Ciutadans, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, seguint la iniciativa de l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia. L’homofòbia i la transfòbia 
són una patologia individual, col·lectiva i social que té importants conseqüències i 
implicacions destructives que es tradueixen en discriminació, rebuig i violència i 
malmeten la convivència a la nostra ciutat. Declarar Cornellà ciutat lliure 
d’homofòbia i transfòbia. 
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Segon.- Adherir-se a les diades del 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia i 
la Transfòbia, i el 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i 
intersexual, i sempre que hi hagi consens, estudiar ubicar en un equipament 
municipal la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí i donant suport a la 
manifestació promoguda per la Comissió Unitària 28 de juny. 
 
Tercer.- Desenvolupar dins l’àmbit municipal la llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb especial atenció als següents 
aspectes:  
 
a) Desenvolupament prioritari de tots els continguts i mesures de l’article 12, 

referent a l’àmbit educatiu 
 
b) Formació dels treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la 

Guàrdia Urbana 
 
c) Creació d’un servei d’atenció a les víctimes 
 
d) Elaboració d’un protocol de denúncia i d’un protocol d’actuació en casos 

d’agressions i discriminacions 
 
Quart.- Facilitar la manera de denunciar els casos d’assetjament patits per infants i 
adolescents de Cornellà, donar suport a les víctimes i donar a conèixer a la població 
com evitar i denunciar el bullying. 
 
Cinquè.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç 
al web elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia destinat a la denúncia 
d’agressions de caire homofòbic i transfòbic i promocionar aquest servei a través dels 
mitjans de comunicació municipals, els centres educatius i els equipaments 
municipals. 
 
Sisè.- Impulsar la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Observatori Contra 
l’Homofòbia, per tal de fer seguiment, a través de la regidoria d’Igualtat, de les 
denúncies que arribin mitjançant aquests servei.  
 
Setè.- Dins de la Xarxa d’Agents per a la Igualtat de la nostra ciutat, incorporar 
agents amb la perspectiva LGBTI. 
 
Vuitè.-Programar, de manera coordinada amb l’Observatori Contra l’Homofòbia i les 
entitats LGBTI, xerrades i seminaris especialitzats sobre l’assetjament escolar. 
 
Novè.- Continuar col·laborant amb els instituts de la ciutat en la realització 
d’activitats educatives adreçades a l’alumnat de secundària per informar, assessorar, 
orientar, i denunciar des d’una perspectiva coeducadora, sobre la salut sexual i 
reproductiva i la diversitat.  



 
 

 
 

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

 

 167 

 
Desè.- Comprometre’ns a continuar treballant en la normalització social del col·lectiu 
de persones LGBTI i assegurar que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de 
comunicació municipals en què apareguin imatges gràfiques de parelles o famílies, es 
visibilitzin les parelles del mateix sexe i les famílies monoparentals i homoparentals.  
 
Onzè.- Comprometre’s a crear, en un termini màxim d’un any, un Consell Municipal 
de persones LGBTI com a eina d’empoderament i participació d’aquest col·lectiu.  
 
Dotzè.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, a la Generalitat 
de Catalunya i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicitar-los als mitjans de 
comunicació municipals. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal del 
PSC-CP és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyora Maria Josefa Ruiz Tienda per aplicació 

del que disposa l’article 136 del ROM. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Carmen López Álvarez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Segona.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, sobre l’Skate Park Almeda. 

Moció de C’s, sobre l’Skate 

Park Almeda. 

MOCIÓ 
 
... 
 
El passat 14 de març del 2009 es va inaugurar l’Skate Park Almeda. Aquest espai ha 
tingut sempre una gran acceptació i molta afluència dels i les joves de Cornellà i de 
les ciutats veïnes per tal de poder practicar aquestes modalitats esportives tant 
espectaculars. Tot i que valorem encertadament que en el seu dia l’Ajuntament 
construís un equipament com aquest, pioner a la comarca i que responia a la 
promoció de l’esport i a l’oci dels joves, constatem que al tractar-se d’una instal·lació 
construïda en una zona inadequada i amb materials inapropiats, ha sofert un sever 
deteriorament després d’escassos anys d’ús. Així mateix, l’actual estat de l’estructura 
posa en perill la integritat dels seus usuaris. 
 
Atès que considerem que aquest espai a l’actualitat fa exposar als joves a situacions 
de risc, molt susceptibles de patir lesions, i tenint en compte que en aquestes 
modalitats esportives les caigudes són molt freqüents, no podem comprometre 
encara més la seguretat de les persones que utilitzen la pista. De fet, alguns dels 
usuaris ja han patit lesions com a conseqüència d’aquest deteriorament. A més, els 
caps de setmana s’afegeix un altre problema: les restes de vidre de les ampolles i 
llaunes que deixen persones incíviques que transiten per la zona d’oci nocturn. Això, 
suposa un perill extra per als joves que al matí següent vulguin practicar esport, ja 
que estan exposats a patir greus lesions com a conseqüència de les deixalles. 
 
Atès que en el supòsit de que un ciutadà pateixi una lesió, en el marc d’un 
procediment de responsabilitat patrimonial i actuant com a interessat del mateix, 
podria interposar una denúncia contra l’Ajuntament de Cornella de Llobregat, tal i 
com estableix l’article 6 del Reial Decret 429/1993, de 6 de març, en connexió directa 
amb els articles 139 i 141 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 



 
 

 
 

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

 

 169 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), 
l’Ajuntament estaria obligat a indemnitzar-lo. El muntant d’aquestes indemnitzacions 
podria arribar, fins i tot, a ser superior al cost fix total d’una nova instal·lació 
esportiva.  
 
Atès que la instal·lació, a més, es troba en una ubicació poc idònia i gens cèntrica, mal 
il·luminada, al costat d’una zona industrial i de poc trànsit de persones (Carrer 
Martinet 1, sota la Ronda de Dalt), provoca inseguretat ciutadana als usuaris i és 
susceptible de que es pateixin furts.  
 
Atès que abans de trobar-nos amb un cas greu de lesió i atès que considerem el 
foment de l’esport com una alternativa d’oci important entre els nostres joves, des de 
Ciutadans Cornellà volem posar fil a l’agulla: considerem que, en l’estat actual, 
l’Skate Park Almeda s’ha de precintar i tancar. Com a contrapartida, ens decantem 
per la creació d’un nou Park per a diverses modalitats en un lloc més cèntric, més 
visible i en unes millors condicions per així promoure l’esport, oferir als nostres joves 
un espai i una alternativa d’oci i convertir a Cornellà en una de les ciutats referents en 
la pràctica d’aquesta modalitat esportiva. 
 
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans de Cornellà, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- La clausura de l’Skate Park Almeda, atès que en les condicions en què es 
troba actualment no és apte per a la pràctica de l’esport. 
 
Segon.- La construcció d’un Park multiusos, de manera que es puguin practicar alhora 
diverses disciplines esportives (skate - monopatí, bmx - bicicleta, scooter- patinet i 
roller- patins en línea), i el seu trasllat a un altre lloc de la ciutat, atès que en la zona 
on està construït no és segura, ni acollidora. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
L’any 2009 es va inaugurar l’Skate Park Almeda, aquest espai ha tingut una 
gran acceptació i molta afluència dels i les joves de Cornellà i de les ciutats 
veïnes durant aquests anys. Tot i que valorem encertadament que en el seu 
dia l’Ajuntament construís un equipament com aquest, pioner a la comarca i 
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que responia a la promoció de l’esport i a l’oci dels joves, constatem que al 
tractar-se d’una instal·lació construïda en una zona inadequada i amb 
materials inapropiats, ha sofert un sever deteriorament després d’escassos 
anys d’ús. Així mateix, l’estat actual de l’estructura posa en perill la integritat 
dels usuaris, molts dels quals han deixat d’anar-hi.  
 
Actualment hi ha cargols sobresortits, xapes despenjades, l’estructura 
malmesa i deteriorada, i els darrers actes vandàlics fan que la instal·lació no 
estigui a les degudes condicions per a la pràctica esportiva. 
 
A més, els caps de setmana s’afegeix un problema: les restes de vidre de les 
ampolles i llaunes que deixen persones incíviques que transiten per la zona 
d’oci nocturn. Això suposa un perill extra per als joves que al matí següent 
vulguin practicar esport, ja que estan exposats a patir greus lesions com a 
conseqüència de les deixalles. 
 
En el supòsit que un ciutadà pateixi una lesió degut al seu estat actual de 
deteriorament, en el marc d’un procediment de responsabilitat patrimonial i 
actuant com a interessat del mateix, podria interposar una denúncia contra 
l’Ajuntament de Cornella. En aquest supòsit, cas que l’Ajuntament fos 
condemnat, el muntant d’aquestes indemnitzacions podria arribar, fins i tot, a 
ser superior al cost fix d’una nova instal·lació esportiva. 
 
La instal·lació, a més, segons el nostre parer i el dels usuaris, es troba en una 
ubicació poc idònia i gens cèntrica, mal il·luminada, al costat d’una zona 
industrial i de poc trànsit de persones, fet que provoca inseguretat ciutadana 
als usuaris de l’Skate Park. 
 
Atès que abans de trobar-nos amb un cas greu de lesió i atès que considerem 
el foment de l’esport com una alternativa d’oci important entre els nostres 
joves, des de Ciutadans Cornellà volem posar fil a l’agulla i solucionar aquest 
problema. 
 
Proposem tancament o precintar l’Skate Park Almeda, atès que en les 
condicions en què es troba actualment no és apte per a la pràctica de l’esport. 
 
I com a segon punt, la construcció d’un nou Park multiusos, de manera que es 
puguin practicar alhora diverses disciplines esportives, i el seu trasllat a un 
altre lloc de la ciutat més adient, més cèntrica i més acollidora, per oferir als 
nostres joves un espai i una alternativa d’oci i convertir Cornellà en una ciutat 
referent en la pràctica d’aquesta modalitat esportiva. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 171 

 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Estem d’acord amb la Moció, però sembla que per un tema de com es 
gestiona el tema tindríem que tocar aquesta Moció. 
 
La idea nostra és fer unes esmenes petites. L’últim, atès que posa “precintar i 
tancar”, canviar-ho per “reparar” perquè sinó, com estem d’acord que s’ha de 
fer un de nou, mentre el procés que es fa el projecte i tot pot trigar molt de 
temps sense aquesta instal·lació, creiem que val la pena reparar-ho en lloc de 
tancar la que hi ha actualment. 
 
I on posa “com a contrapartida” no tindria sentit si no posem “i”. I ens 
decantem per la creació d’un parc. 
 
Quant als acords, en el primer, que posa “clausura”, posem “reparació”. I on 
posa “no és apta per a la pràctica de l’esport”, posem “que desprès dels 
últims actes vandàlics no està en les degudes condicions per a la pràctica 
esportiva”. 
 
I en el punt segon on posa: “la construcció d’un park multiusos” nosaltres 
posem “d’un nou Skate Park, estudiant la possibilitat que sigui multiusos”. 
Entre d’altres coses perquè és normal parlar amb la gent que fa aquest esport 
per a saber exactament què és el que seria una park multiusos, perquè 
exactament en aquest moment depèn si és molt gran, si és molt petit, i per 
tant, sí a un Skate Park nou i estudiar la possibilitat que aquest espai sigui 
multiusos. 
 
És un tema més de gestió que no de profunditat del que diu la Moció. 
 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Manifestar que estem d’acord amb l’esperit de la Moció presentada per 
Ciutadans. En primer lloc perquè ha detectat un problema i és que era evident 
que aquella pista estava en un estat deplorable, on evidentment el jovent que 
va a practicar aquest esport patia lesions que podien evitar-se amb una mera 
reparació de la pista. 
 
Per això, en primer lloc, no estem d’acord amb un dels “petitus” de la Moció 
perquè creiem que no és necessari precintar i tancar la pista sinó que bastaria 
amb subsanar i reparar la ja existent per a què es pugui seguir practicant 



 172 

aquest esport sense perjudici que efectivament es pugui buscar un lloc més 
cèntric. Bé, que també pugui servir la pista per a la pràctica d’altres esports, i 
es pugui realitzar un informe tècnic d’impacte acústic de les molèsties que 
pugui causar la pràctica d’aquests en el veïnat, ja què un entorn més cèntric 
pot implicar també molèsties als veïns que hem de tractar d’evitar. 
 
Creiem que les esmenes que presenta el Partit Socialista s’ajusten millor de 
forma tècnica que la Moció presentada per Ciutadans. Per aquest motiu, 
votarem a favor de les esmenes presentades. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres votaríem també a favor de les esmenes presentades pel Partit 
Socialista, perquè ens sembla que és més complert. Ens sembla molt bona 
idea per part de Ciutadans que hagin presentat aquesta Moció i estem bastant 
d’acord, però sí que ens sembla –com bé deia Dani- molt més tècnica i molt 
més preparades les esmenes. Amb la qual cosa no fa falta la clausura, primer 
punt que posava Ciutadans, sinó una reparació i, a part, a més a més, fer un 
lloc nou. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Entenem la Moció presentada per Ciutadans. Tot i això creiem que si es 
clausura ens quedarem sense skate park. Llavors, preferiblement, millor que 
es repari i que es posi ja en marxa. Demanem si us plau, que a partir de 
setembre s’engegui la dinàmica per poder començar a treballar en aquest nou 
skate park, que sí pot ser multidiciplinar. 
 
A tenir en compte que fins fa pocs temps els skate park de Catalunya han 
destacat per la seva mala construcció, sobretot que venim de la mala 
experiència de les empreses i que s’han posat poc en contacte amb els usuaris 
que acostumen a utilitzar aquests serveis. 
 
Actualment es pot comptar amb diferents empreses que són pioneres, un 
exemple és un dels skate park que s’han construït a Badalona. I demanem que 
dintre d’aquest projecte es tingui en compte tant al veïnat de la possible 
ubicació com als agents afectats, i sobretot als usuaris i als tècnics i experts 
que bé que en saben. 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Nosaltres no apostem pel tancament sinó per mantenir-ho en bones 
condicions, perquè sinó Almeda ja està mancada d’equipaments i seria deixar 
aquest espai buit i sense aquest equipament per al jovent que vulgui utilitzar-
ho. Llavors nosaltres estem pel manteniment i per la reparació. 
 
No estem d’acord en criminalitzar una zona de Cornellà, si el problema és la 
inseguretat el que s’ha de tractar precisament és d’evitar aquesta inseguretat 
i prendre les mesures necessàries, no només per a qui vagi a practicar l’esport 
sinó per als propis veïns d’aquesta zona. 
 
I també estem en contra que es porti a un espai més cèntric perquè si és 
necessari fer un altre equipament com aquest, es tindrà que fer però no 
portar-se els pocs que tenim cap al centre, i facilitar l’ús. 
 
L’esmena del PSC, sí que estem a favor de reparar i també pensem que 
l’excusa del vandalisme no ens serveix, perquè precisament si aquí diu “un 
últim acte vandàlic”, precisament és una falta de manteniment, perquè quan 
hi ha un acte d’aquests i sembla ser que ha hagut successius el que s’ha de fer 
és reparar. 
 
Respecte d’estudiar la construcció d’un multiusos, nosaltres estem d’acord 
amb què sigui multiusos, no només per aquesta pràctica d’aquest esport. Amb 
la qual cosa, a l’esmena del PSC ens abstenim i a la Moció de Ciutadans també 
ens abstenim. 
 
 

Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres, en aquest cas, per acceptar les esmenes que ha presentat el PSC al 
text de la Moció, proposem el compromís de l’equip de Govern i que quedi 
constància en el redactat que les obres de reparació començaran aquest 
agost. I la construcció de la nova instal·lació del park multiusos en el termini 
màxim d’un any. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
SÍ clar, tenim els pressupostos per la nova. A més a més, ho tenim des de fa 
cinc mesos, el que passa és que és evident que han passat coses, no 
d’inseguretat de vandalisme. I vandalisme no és manteniment, és gent que ha 
anat i les ha cremat. 
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La zona insegura no és. Jo visc al costat, no visc vaig a dormir, però quan vaig a 
dormir no em trobo insegur en aquella zona. Però és evident que nosaltres 
havíem reflexionat sobre aquest tema i estàvem treballant amb algun grup de 
gent de la ciutat per a poder buscar una alternativa i millorar aquesta 
instal·lació. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP és la següent: 
 
... 
 
Modificar últim paràgraf de l’exposició de motius en el següent sentit: 
 
Atès que abans de trobar-nos amb un cas greu de lesió i atès que considerem el 
foment de l’esport com una alternativa d’oci important entre els nostres joves, des de 
Ciutadans Cornellà volem posar fil a l’agulla: considerem que, en l’estat actual, 
l’Skate Park Almeda s’ha de reparar. I ens decantem per la creació d’un nou Park per 
a diverses modalitats en un lloc més cèntric, més visible i en unes millors condicions 
per així promoure l’esport, oferir als nostres joves un espai i una alternativa d’oci i 
convertir Cornellà en una de les ciutats referents d’aquesta modalitat esportiva. 
 
Modificar els acords en el següent sentit: 
 
Primer.- La reparació de l’Skate Park Almeda, atès que en les condicions en què es 
troba actualment després de l’últim acte vandàlic no està en les degudes condicions 
per a la pràctica esportiva. 
 
Segon.- La construcció d’un nou Skate Park estudiant la possibilitat de que sigui 
multiusos, de manera que es puguin practicar alhora diverses disciplines esportives 
(Skate-bmx-bicicleta, sccoter-patinet i roller-patins en línea), i el seu trasllat a un altre 
lloc de la ciutat, atès que en la zona on està construït no és segura, ni cèntrica, ni 
acollidora. 
 

... 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 175 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
El passat 14 de març del 2009 es va inaugurar l’Skate Park Almeda. Aquest espai ha 
tingut sempre una gran acceptació i molta afluència dels i les joves de Cornellà i de 
les ciutats veïnes per tal de poder practicar aquestes modalitats esportives tant 
espectaculars. Tot i que valorem encertadament que en el seu dia l’Ajuntament 
construís un equipament com aquest, pioner a la comarca i que responia a la 
promoció de l’esport i a l’oci dels joves, constatem que al tractar-se d’una instal·lació 
construïda en una zona inadequada i amb materials inapropiats, ha sofert un sever 
deteriorament després d’escassos anys d’ús. Així mateix, l’actual estat de l’estructura 
posa en perill la integritat dels seus usuaris. 
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Atès que considerem que aquest espai a l’actualitat fa exposar als joves a situacions 
de risc, molt susceptibles de patir lesions, i tenint en compte que en aquestes 
modalitats esportives les caigudes són molt freqüents, no podem comprometre 
encara més la seguretat de les persones que utilitzen la pista. De fet, alguns dels 
usuaris ja han patit lesions com a conseqüència d’aquest deteriorament. A més, els 
caps de setmana s’afegeix un altre problema: les restes de vidre de les ampolles i 
llaunes que deixen persones incíviques que transiten per la zona d’oci nocturn. Això, 
suposa un perill extra per als joves que al matí següent vulguin practicar esport, ja 
que estan exposats a patir greus lesions com a conseqüència de les deixalles. 
 
Atès que en el supòsit de que un ciutadà pateixi una lesió, en el marc d’un 
procediment de responsabilitat patrimonial i actuant com a interessat del mateix, 
podria interposar una denúncia contra l’Ajuntament de Cornella de Llobregat, tal i 
com estableix l’article 6 del Reial Decret 429/1993, de 6 de març, en connexió directa 
amb els articles 139 i 141 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), 
l’Ajuntament estaria obligat a indemnitzar-lo. El muntant d’aquestes indemnitzacions 
podria arribar, fins i tot, a ser superior al cost fix total d’una nova instal·lació 
esportiva.  
 
Atès que la instal·lació, a més, es troba en una ubicació poc idònia i gens cèntrica, mal 
il·luminada, al costat d’una zona industrial i de poc trànsit de persones (Carrer 
Martinet 1, sota la Ronda de Dalt), provoca inseguretat ciutadana als usuaris i és 
susceptible de que es pateixin furts.  
 
Atès que abans de trobar-nos amb un cas greu de lesió i atès que considerem el 
foment de l’esport com una alternativa d’oci important entre els nostres joves, des de 
Ciutadans Cornellà volem posar fil a l’agulla: considerem que, en l’estat actual, 
l’Skate Park Almeda s’ha de reparar. I ens decantem per la creació d’un nou Park per 
a diverses modalitats en un lloc més cèntric, més visible i en unes millors condicions 
per així promoure l’esport, oferir als nostres joves un espai i una alternativa d’oci i 
convertir a Cornellà en una de les ciutats referents d’aquesta modalitat esportiva. 
 
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans de Cornellà, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- La reparació de l’Skate Park Almeda, atès que en les condicions en què es 
troba actualment després de l’últim acte vandàlic no està en les degudes condicions 
per a la pràctica esportiva. 
 
Segon.- La construcció d’un nou Skate Park estudiant la possibilitat de que sigui 
multiusos, de manera que es puguin practicar alhora diverses disciplines esportives 
(Skate-bmx-bicicleta, sccoter-patinet i roller-patins en línea), i el seu trasllat a un altre 
lloc de la ciutat, atès que en la zona on està construït no és segura, ni cèntrica, ni 
acollidora. 
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... 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal del 
PSC-CP és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz, Maria Carmen López Álvarez i 
Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 

 
 
 
 
Tercera.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, sobre l’adhesió o no de 
l’Ajuntament de Cornellà a la “Associació de Municipis per la 
Independència” (AMI). 
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Moció del PP, sobre l’adhesió 
a la “Associació de Municipis 
per la Independència. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
En les eleccions del passat 24 de maig la majoria dels votants de la nostra ciutat van 
donar el seu vot a partits i plataformes no independentistes.  
 
Malgrat el gradual increment del NO a la independència en tota Catalunya i, en 
concret, a Cornellà, des de la Generalitat de Catalunya es pretén crear, a càrrec de 
l’erari públic, estructures d’Estat donant duplicitat i fins i tot triplicitat a organismes 
ja existents i desatenent amb això les necessitats reals de la societat catalana. 
 
Conegut l’interès de les formacions independentistes en què els Ajuntaments de 
Catalunya s’associïn i contribueixin econòmicament a “l’Associació de Municipis per a 
la Independència (AMI)” 
 
Tenint en compte que aquesta associació és una organització privada quina finalitat 
fundacional bàsica, proclamada en els seus estatuts i corroborada per les accions 
empreses des de la seva constitució, és la de promoure i participar en “tot allò que 
pugui ser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència”. 
 
Atenent a la realitat social cornellanenca, municipi que ha crescut gràcies a l’esforç 
de tots, des del respecte a la diversitat i pluralitat ideològica, cultural i lingüística, tot 
això emparat a la Constitució Espanyola de 1978 que ens vam donar tots els 
espanyols essent la norma bàsica de convivència.  
 
Donades les pretensions de l’AMI per alterar les bases de la convivència a la nostra 
ciutat recolzant-se en principis i desenvolupant objectius profundament 
antidemocràtics que pretenen ser d’obligat compliment. Els principis i objectius 
d’aquesta passen per: 
 

 Defensar la superioritat moral dels plantejaments independentistes i s’oposen a la 
neutralitat política de les institucions.  

 

 L’adhesió a l’AMI seria incompatible amb la llibertat de pensament o consciència 
que implicaria que la seva ideologia adquirís caràcter oficial al ser assumida pel 
Govern municipal representatiu de tots.  

 

 Els promotors d’aquesta iniciativa pretenen que l’Ajuntament actuï de portaveu, 
instruments o via d’expressió de reivindicacions d’un grup singularitzat per uns 
determinats plantejaments desatenent a l’ interès general de tots els veïns de 
Cornellà. 
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 L’AMI pretén que els Ajuntaments adherits a l’AMI es considerin “exclosos 
moralment de l’aplicació de la Constitució Espanyola”, es comprometin a 
conscienciar a favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya i a treballar per a 
la consecució d’un Estat propi. 

 

 Aquesta associació manipula la realitat social, defensa la superioritat moral de l’ 
independentisme i manipula la Història de manera malintencionada  

 
Atès que cap possible pacte emparat en la governabilitat justifica l’adhesió a una 
entitat de naturalesa excloent, independentista i que pretén utilitzar encara més a les 
institucions per adoctrinar als veïns de Cornellà. 
Per tot això des d’aquest Grup Municipal del Partit Popular es proposa a aquest Ple 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Que els Grups Municipals representats en aquest Ajuntament de Cornellà es 
pronunciïn sobre l’adhesió o no de l’Ajuntament de Cornellà a “l’Associació de 
Municipis per a la independència” (AMI). 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde. En primer lloc s’ha de contextualitzar el moment en què es 
presenta tant la Moció que presenta el nostre grup polític, com la moció 
alternativa en forma d’esmena a la totalitat que presenta Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
Ens trobem, al nostre entendre, en plena ofensiva separatista d’un projecte 
polític que a Cornellà ni volem ni creiem de forma majoritària i, a més, tampoc 
ens convé. I estem, com deia, en plena ofensiva separatista que desembocarà 
el proper 27 de setembre en unes noves eleccions autonòmiques avançades 
un cop més, i que, per tant, tornen a demostrar el fracàs del Govern de la 
Generalitat, el qual, davant l’evidència de l’esmentat fracàs, ha inventat un 
nou concepte de mini-legislatura de dos anys, precisament per a tapar les 
seves vergonyes i no donar peu a què l’opinió pública pugui conèixer 
l’evidència i el buit d’aquesta gestió de govern. 
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Un Govern autonòmic a Catalunya obstinat en donar-se contra el mur de la 
realitat, creant problemes sense resoldre cap dels que es va trobar quan va 
arribar al Govern de la Generalitat el Sr. Mas, dividint als catalans i sembrant 
discòrdia entre ells i entre nosaltres i la resta d’espanyols. I tot això i no una 
altra cosa, és la Associació de Municipis per a la Independència, una entitat 
supramunicipal que pretén posar als Ajuntaments al servei d’aquest projecte 
separatista. 
 
Per aquest motiu nosaltres presentem aquesta moció aquí, perquè volem que 
l’Ajuntament de Cornellà digui “no” a adherir-se a aquesta entitat 
supramunicipal. Volem que Cornellà digui alt i clar “no” al projecte 
separatista. Nosaltres no volem sumar-nos a l’AMI, nosaltres no volem que els 
separatistes s’apropiïn de les Institucions que són de tots els ciutadans, 
independentment del què pensin, i tampoc volem contribuir amb cap euro del 
pressupost públic a aquest projecte polític. 
 
Nosaltres, com deia abans, creiem en la convivència, i precisament aquest 
projecte va en contra, no només de la convivència, sinó que va en contra de la 
història, i va en contra també del signe dels temps en què vivim, en l’entorn 
d’una Unió Europea que està creada per a sumar i no per a restar. 
 
Cornellà, com dic, majoritàriament no és separatista, la immensa majoria dels 
seus ciutadans tampoc ho són. Ens sentim catalans i espanyols amb absoluta 
normalitat i així, afortunadament, seguirem sent catalans i espanyols. Per 
aquest motiu nosaltres, i permeti’m l’expressió, volem donar-li una puntada 
de peu política a l’AMI i dir-li clarament que Cornellà no se sumarà a Municipis 
per a la Independència. Gràcies. 
 
 
La Moció Alternativa presentada per la Portaveu del Grup Municipal d’ERC-
AM diu literalment el següent: 
 
... 
 
A Catalunya estem vivint el procés d’independència, que es va accelerar d’ençà de la 
consulta popular d’Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009. Cornellà de Llobregat 
va participar en la quarta onada de consultes, el 20 de juny de 2010, assolint el 10’6% 
de participació. 
 
El procés participatiu de 9 de novembre va ser el primer cop a la història en que la 
ciutadania de Catalunya es va poder pronunciar de manera “oficial” sobre la 
independència. Els resultats van ser espectaculars. A Cornellà, van anar a votar 1 de 
cada 4 ciutadans amb dret a vot. Així és van emetre 15.675 vots, dels quals 10.139 
van votar Sí-Sí (64,48%), 3.033 van votar Sí-No (19,35%) i 1.440 van votar No (9,19%). 
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El proper 27 de setembre s’ha anunciat la convocatòria d’eleccions al Parlament de 
Catalunya amb caràcter plebiscitari, de manera que la ciutadania pugui pronunciar-se 
a favor o en contra de la independència. 
 
Catalunya està protagonitzant amb aquest procés una autèntica revolució 
democràtica que pretén culminar amb la constitució de la República Catalana. Davant 
la importància d’aquest procés la ciutat de Cornellà de Llobregat està cridada a 
participar, com així ho han demostrat una bona part de la ciutadania de Cornellà 
durant el procés participatiu del 9N. 
 
És per tot l’exposat que es proposen els següents: 
 

ACORDS 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten (annex I), el Ple 
Municipal proposa: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar al Sr Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords.  
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde, el Sr Antonio Balmón, per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i també a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
 
ANNEX I 
 
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
(I PART) DE CARÀCTER HISTÒRIC 
 
Sabem que la situació actual a Catalunya respecte l’Estat Espanyol no difereix de la 
d’altres pobles que en un moment determinat de la seva història han clamat per la 
llibertat. 
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Tots sabem que Catalunya és un país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma 
una nació: llengua, cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de pertinença, 
voluntat de ser. País obert i que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit. 
 
Tenim present que, a dia d’avui, disposem d’exemples històrics que ens marquen el 
camí a seguir com a grup de persones representatives d’una població, d’un territori i 
duna administració que es proposen una fita: la llibertat d’un territori i d’un poble, 
sense que en cap moment es deixi de banda l’evolució històrica dels precedents en 
l’assoliment d’aquest objectiu, ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixin, ni les 
estructures de poder dins les quals Catalunya hi està immersa. 
 
Coneixem que les estructures de poder de les metròpolis no permeten fissures legals 
en el seu si que possibilitin als pobles a elles sotmeses manifestar de forma efectiva 
els seus anhels de llibertat; per tant qualsevol iniciativa, per pacífica que sigui, ha de 
ser ofegada amb sentències de tribunals encastats en les mateixes estructures, amb 
iniciatives agressives per part de majories alienes al poble i amb actuacions 
coercitives del poder executiu central. 
 
Sabem que la història de l’Estat Espanyol té una merescuda fama arreu del món 
provinent de la seva intolerància vers tot allò que no és la seva pròpia arrel cultural i 
nacional, en definitiva, de tot allò que no és castellà. Des del naixement dels estats 
moderns durant el Renaixement, Castella, nucli bàsic de les espanyes, “Castilla hizo 
las españas” va dir un poeta castellà, no va saber estar mai en el lloc que li 
corresponia , tractant els pobles i nacions associats o sotmesos com a pobles o 
nacions de segona o tercera.  
 
Tots coneixem la història que ens parla de guerres absurdes com les de Flandes, a la 
qual Espanya hi va enterrar vides, fortuna i prestigi per no-res, i a la qual Catalunya 
s’hi va oposar de forma sagnant; ens parla dels anhels aconseguits per Portugal; ens 
parla del tracte rebut per les antigues colònies d’Amèrica, Àsia i Àfrica: “Castilla 
miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos desprecia lo que ignora “ , diu 
el mateix poeta. I avui l’esperit d’Espanya que és el de Castella, continua exactament 
igual. 
 
És de tots conegut que aquest mateix esperit agressiu, excloent i inquisitorial, va 
apartar Espanya dels corrents científics, politics i humanístics que es desenvolupaven 
a Europa i a Amèrica. Catalunya, però, va continuar mantenint la seva llengua, la 
seva cultura, el seu dret, els seus costums, les seves institucions i la seva consciència 
nacional des d’abans de la formació del mateix Estat espanyol, dins del qual 
Catalunya s’hi ha trobat incòmoda i menystinguda, obligant-la constantment a lluitar 
amb armes diverses per mantenir i fer valer el seu ésser i la seva identitat.  
 
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual , prou documentat, iniciat amb Felip V i 
que ha continuat al llarg del temps sense interrupció, intensificant-se cada vegada 
més les seves campanyes contra Catalunya- contra els seus símbols d’identitat i 
contra la seva gent- en els mitjans de comunicació d’àmbit espanyol i en les 
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declaracions dels polítics, particularment en qualsevol de les campanyes electorals. 
De tot això en queda constància documentada en les hemeroteques i arxius 
audiovisuals. 
 
Sabem que, a Catalunya, el treball, la ciència, les arts, el pensament sempre han estat 
a l’avantguarda de la realitat i del sentiment del poble, en contraposició de la 
dedicació de les elits espanyoles de parla castellana, dedicades a la gran 
administració, l’exèrcit i la judicatura. Ens remetem al Decret de Nova Planta per 
fomentar l’inici d’aquest fet. 
 
Tenim molt present que les agressions a Catalunya mitjançant el menyspreu de la 
seva llengua, l’ofegament de l’economia per vies diverses- comunicacions, incentius a 
competències contraposades, fiscalitat, incompliment pressupostari i una llarga llista 
de greuges-, el rebuig constatat de tot allò que ens configura com a poble i com a 
nació mil·lenària comporta la necessitat d’esdevenir una altra vegada el que, de fet, 
no hem deixat de ser: un poble, però amb un Estat propi que possibiliti viure en pau i 
faci possible el treball de la nostra gent sense ser espoliats ni espoliar. Poder viure 
amb el nostre dret, la nostra cultura, els nostres deures, els nostres serveis i les 
nostres servituds, però, en tot cas, nostres. 
 
És de tots conegut que Catalunya ha patit d’Espanya, des de 1714 i d’abans també,- 
recordem el Conde Duque de Olivares i la seva “Unión de Armas”- l’opressió cultural i 
la militar com també ho han patit altres nacions del planeta en circumstàncies 
similars. L’exili o la presó han marcat moltes vides, i altres han quedat segades en 
nom d’un concepte primari i d’uniformitat d’Espanya, portat a terme pel ja esmentat 
Felipe V, passant per Primo de Rivera, fins a la “Espanya grande” i “Unidad de destino 
en lo universal” del franquisme, com també per altres personatges actuals que 
configuren el protagonisme de la història de la transició. 
 
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la llibertat, viure 
en definitiva, bé aquest que “no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no 
li donen s’ho pren” com molt bé expressa un altre poeta.  
 
L’Estat espanyol, caigut en descrèdit internacional, que organitza un referèndum per 
aprovar una constitució europea que no arriba enlloc, i que canvia la constitució 
pròpia per mitjans legals però no morals, ha demostrat de forma sobrera que malgrat 
disposar de la “potestas” ja no té l’auctoritas”. En canvi, els ajuntaments i els seus 
alcaldes tenim una potestat, en part derivada, però una autoritat ben guanyada i 
incontestada: som administració bàsica. 
 
Tenint en compte que els alcaldes dels respectius municipis representem persones, 
territori i organització, que som deutors d’una gestió que ha de repercutir en la 
millora de vida dels nostres conciutadans, situació aquesta que no pot garantir un 
Estat espanyol sempre en fase de construcció, que no troba el rumb, amb una 
administració pesant, lenta i immensa que només és efectiva quan les seves diverses 
forces i instàncies convergeixen en un enemic comú que és Catalunya- recordem 
l’establiment indiscriminat d’autonomies per a regions que mai l’havien demanat i la 
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LOAPA posterior. És fàcil concloure que una unió dels municipis per reclamar els drets 
bàsics i fonamentals d’un poble com a base per una millora de la vida de les persones 
és legítima. 
 
Tenim present que hi ha tres conceptes complementaris però no iguals: la justícia, el 
dret i la llei, i que la situació ideal és la coincidència dels tres per resoldre els 
problemes que planteja la vida diària, la protecció dels febles i la contenció dels 
prepotents. 
 
Tenim present també que una associació de municipis que reclami un Dret 
Fonamental com el de la llibertat d’un poble com a pas per aconseguir obrir les 
possibilitats de creixement dels nostres ciutadans és de Justícia, i el Dret ha de trobar 
els camins per assolir-ho de forma pacífica. I, per això, ens hem de fonamentar en 
bases legals sempre que sigui possible, però tenint ben present que la justícia està per 
sobre les lleis que evolucionen constantment, i és per això que ens basem en els 
següents:  
 
 
 
(II PART) DE CARÀCTER POLÍTIC 
 
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de les 
limitacions creixents que el marc jurídic espanyol vigent imposa a l’autogovern del 
nostre poble i als seus anhels de viure en llibertat i amb justícia. Els exemples que 
demostren aquests límits no cessen. Si la sentència del Tribunal Constitucional contra 
l’Estatut es va encarregar de retallar greument en aspectes clau allò que ja havia 
aprovat el poble, posteriorment no han parat d’esdevenir-se fets que ho han anat 
concreant més a la menuda, com ara la sentència del Tribunal Suprem contra la 
immersió lingüística amb prevalença del català a l’ensenyament.  
 
Escudant-se en la crisi econòmica i en el necessari control del dèficit públic, hem vist 
també traves abusives de l’Administració de l’Estat a la capacitat d’endeutament de 
la Generalitat per traçar les seves pròpies polítiques i un veritable afany d’aprofitar la 
situació d’emergència creada per aplicar una recentralització que lamina la capacitat 
d’autogovern. Una conjuntura en la qual hem hagut de contemplar un cop més com 
la més mínima reclamació financera formulada des de Catalunya ha estat presentada 
com la demanda d’un privilegi insolidari quan, paradoxalment, és el nostre poble qui 
pateix un espoli fiscal per part de l’Estat espanyol de tot injust i inassolible.  
 
Com a primer graó de l’arquitectura administrativa i institucional de Catalunya que 
som, els municipis no podem restar impassibles davant dels aires d’involució que es 
respiren i tenim el deure de defensar l’autogovern i les institucions del país des de la 
nostra realitat de proximitat als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.  
 
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, més d’un centenar 
de municipis catalans ja van subscriure de forma espontània acords de desobediència 
en declarar-se “moralment exclosos” de la Constitució espanyola o prenent altres 
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resolucions contràries a la sentència, recollint així el clam en favor del dret a decidir 
de la nació catalana expressat a la multitudinària manifestació sobiranista del 10 de 
juliol de 2010. 
 
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més 
organitzada i sistemàtica, i per això ens proposem crear l’associació Municipis per la 
Independència que treballi permanentment per a la consecució d’un Estat propi per a 
Catalunya, des del convenciment que, per la seva pròpia pluralitat, el municipalisme 
és un àmbit privilegiat per establir dinàmiques unitàries i apartidistes en la defensa 
dels drets nacionals. Una associació que, recollint l’experiència del moviment 
Decidim.cat, d’Electes locals pel Dret a Decidir i de l’experiència que han suposat les 
consultes populars sobre la independència a més de 500 pobles i ciutats del país, 
organitzades per la societat civil i iniciades a Arenys de Munt, conscienciï la 
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el dret a l’autodeterminació 
nacional, i aprofundeixi en tota mena d’iniciatives per fer-ho possible. 
 
Fer passes en aquesta línia va ser un dels compromisos de la I Trobada de Municipis 
Moralment Exclosos de la Constitució Espanyola celebrada el 5 de setembre de 2010 
al monestir de Sant Pere de Rodes (el Port de la Selva), que va reunir alcaldes i 
regidors en representació d’una quarantena de municipis, de la qual aquesta 
associació se sent hereva. 
 
La nació catalana és una nació plena de riquesa en tots els àmbits; riquesa natural, 
riquesa històrica i, per sobre de tot, riquesa intangible que és l’espiritual, la dels 
nostres valors. Aquests caracteritzen l’ànima del poble català: esperit d’esforç, obert, 
integrador, dialogant, educatiu, assenyat, però, també, d’indignació i reactiu quan 
precisament ens fan renunciar als nostres ideals que en últim terme aspiren a 
horitzons comuns de la nostra nació malgrat els horitzons particulars de cada 
municipi. Els valors transformen els pobles i esdevenen tangibles mitjançant la 
interacció amb les institucions. D’aquestes, les institucions municipals, les que rauen 
al cor de cada municipi, esdevenen les institucions més vives, més directes, més 
properes als seus habitants i, en definitiva, comporten que la fisiologia d’una nació 
esdevingui encara més viva. 
 
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent la que 
expressem els nostres designis a través de les urnes. En definitiva, la gent som la força 
d’un poble i només nosaltres a través de les urnes som responsables i lliures d’escollir 
el nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat humana. I en aquest punt, no 
oblidem la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides, on el seu article 1.2, 
determina: 
 
“Els propòsits de les Nacions Unides són: 
 
2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al 
principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació i 
prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau universal”. 
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A través d’aquesta declaració, que també es desenvolupa a l’article 1 del Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics i a l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, es destaca per sobre de tots un valor: el de la igualtat de drets dels pobles i el 
seu dret a la lliure determinació i, en definitiva, el de la igualtat entre humans lliures 
que configuren els pobles. La llibertat implica reflexió, educació, justícia, evolució. Els 
ciutadans hem de poder discutir el què volem, hem de poder imaginar el nostre futur, 
hem de poder anticipar-nos, hem de poder decidir lluny de les directrius polítiques que 
segueixen un camí dirigit, que enlloc de convergir amb les necessitats i designis del 
poble català cada cop se n’allunyen més. No podem ser només espectadors de la vida, 
no podem ser espectadors de com la nostra nació va perdent l’alè davant l’hostilitat 
de l’Estat espanyol i davant una involució de l’Estat del dret i del benestar. No podem 
canviar la realitat si no la coneixem, i tampoc la podem canviar si els ciutadans i, a 
través d’ells, els municipis no ens impliquem. 
 
Els ajuntaments, les institucions més properes als nostres habitants, hem de 
reaccionar davant la involució actual. Només veient l’invisible podem aconseguir allò 
que considerem impossible. La inèrcia de la nostra actualitat ens porta a la involució. 
La inèrcia és el nostre enemic a combatre, atès que la inèrcia no vol el canvi, i és 
precisament un gran canvi el que necessita la nostra nació. Ens cal evolucionar com a 
nació, ens cal evolucionar cap a un Estat propi i l’alternativa a aquesta evolució és la 
revolució cívica i pacífica. Si l’Estat espanyol no està disposat a evolucionar al nostre 
costat, si l’Estat espanyol prefereix la involució a l’evolució, nosaltres els municipis 
hem d’actuar com a primer graó de l’arquitectura política administrativa i 
institucional de Catalunya per aconseguir el futur que volem. Hem de continuar fent 
passes fermes i de forma organitzada i transversal. És per aquest motiu que la 
iniciativa inicial dels municipis moralment exclosos de la Constitució ha d’evolucionar 
eixamplant els seus horitzons amb la creació de l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Un nou pas, lògic, necessari i il·lusionant cap a l’alliberament de la nostra nació. 
L’Associació ha de servir per reflexionar sobre el nostre futur, per discutir-lo i per 
donar a conèixer davant de tots els nostres iguals, la nostra voluntat de ser,la nostra 
realitat volguda, no la imposada. Catalunya ha de decidir per si sola, no són els altres 
que han de decidir per Catalunya. El nostre dret a decidir pertany al dret natural, és 
inherent a la condició humana i, per això, està previst en la Carta de la Declaració dels 
Drets Humans de les Nacions Unides, i l’Estat espanyol com a signat de la referida 
Carta, ha acceptat el seu contingut, vàlid per a tots els pobles. 
 
Aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a finalitat 
esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 
experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al 
poble de Catalunya cap a la independència. Igualment, des de l’Associació es 
treballarà amb fermesa per la defensa dels drets nacionals i per conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta 
Associació s’obre als 947 municipis que integren el territori català. 
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(III PART) DE CARÀCTER JURÍDIC 
 
PACTES INTERNACIONALS 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
Drets Humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, 
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat 
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu 
estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta 
de les Nacions Unides.” 
 
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per 
l’Estat espanyol també el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama: 
 
1. Tots els pobles tenen el dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 

determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el desenvolupament 
econòmic, social i cultural. 

 
2. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 

riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions 
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de 
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser 
privat del seus mitjans de subsistència.  

 
3. Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat 

d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectarà aquest dret d’acord amb les 
disposicions de la carta de les Nacions Unides.” 

 
 
NORMATIVA JURÍDICA INTERNA 
 
a) Normativa constitucional 

- Article 96.- 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. 
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Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificados o suspendidos en la 
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales 
del Derecho Internacional. 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el 
mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 

 
Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats 
internacionals. 

 
b) Organitzacions associatives d’ens locals:  

- Articles 133 a 136 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 

- Article 303 i ss. Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat 
pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 

- Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula el règim de les organitzacions 
associatives dels ens locals de Catalunya i el seu Registre. 

 
c) Competències municipals:  

- Article 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
- Article 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
- Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2077, de 19 

de juliol). 
 
d) Altra normativa aplicable: 

- Article 10 de la Carta Europea de l’Autonomia Local, ratificat pel Regne 
d’Espanya. 

- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
- Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.  

 
 
 
TEXT DELS ESTATUTS 
 
TÍTOL PRIMER.- PRELIMINAR 
 
Article 1.-DENOMINACIÓ 
 
a. Amb la denominació d’associació de “Municipis per la Independència” es 
constitueix una associació a l’empara del que preveu el decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, junt amb el redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures per a la 
modernització del govern local i pel text refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i 
els seus estatuts, així com pel decret 110/1996 de 2 d’abril, i en els aspectes no fixats 
per aquesta normativa, per la legislació general sobre associacions, i concretament la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. 
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b. L’associació actua al marge dels partits i les organitzacions polítiques. 
 
c. Municipis per la Independència és una associació plural que aplega les 
administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició 
política i que orienta la seva estructura i la seva acció d’acord amb aquest pluralisme.  
 
 
Article 2.-ADHESIÓ 
 
1. Es podran adherir a l’associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres ens 
locals. 
 
2. Per a la incorporació d’un nou membre a l’associació caldrà seguir el següent 
procediment: 
 
a. Els municipis interessats hauran de prendre l’acord d’adhesió en el respectiu. Ple 

per majoria absoluta. L’acord d’adhesió en el respectiu Ple per majoria absoluta. 
L’acord d’adhesió implicarà la plena acceptació d’aquests Estatus, i s’haurà de 
comunicar al president de l’associació i/o al Consell Directiu.  

b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, 
comunicant la baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi 
transcorregut un mes a partir de la presentació de l’acord corresponent. L’acord 
de baixa s’haurà d’adoptar per acord plenari del municipi també per majoria 
absoluta.  

 
També és perdrà la condició de soci quan s’incorri en les accions o omissions 
sancionades d’aquesta manera d’acord amb el reglament intern que pot aprovar 
l’Assemblea, prèvia instrucció d’un expedient amb audiència a l’interessat. 
 
 
Article 3.- ÀMBIT TERRITORIAL 
 
1. L’associació gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i 

d’obrar, dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàries definides. 
 
2. La present associació té vocació nacional, per tant, el seu funcionament i actuació 

es regirà sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin 
d’aplicació i pels presents Estatuts.  

 
3. L’associació podrà adherir-se o mantenir qualsevol altre tipus de relació de 

col·laboració amb altres associacions o entitats que tinguin finalitats anàlogues.  
 
 
Article 4.- DOMICILI 
 
1. El domicili de l’associació és a Vic, carrer Ciutat, 1 (08500) sense perjudici que 

l’Assemblea General pugui modificar-ho quan ho consideri convenient. 
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El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del Consell Directiu, caldrà 
notificar el canvi a tots els associats i comunicar-ho a la Direcció General 
d’Administració local. 

 
2.- Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya. 
 
 
Article 5.- DURACIÓ 
 
La duració de l’associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l’Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 
 
 
Article 6.-OBJECTE I FINALITATS 
 
L’objecte i finalitats de l’Associació són: 
 
a. Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 

cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil 
per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal d’assolir les plenes 
competències municipals. 

b. Fomentar i defensar els drets nacionals 
c. Conscienciar a la ciutadana de la necessitat que Catalunya pugui exercí el seu dret 

a l’autodeterminació. 
d. Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió 

Europea. 
e. Promoure el finançament dels propis municipis 
f. Buscar sinergies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer. 
 
 
Article 7.-DRETS DELS ASSOCIATS 
 
Són drets dels membres de l’associació: 
 
a. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General 
b. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 
d. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, 

d’acord amb les nomes legals i estatutàries.  
e. Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui 

contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics.  

f. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell directiu. 
g. Ésser escoltats prèviament a l’adopció  de mesures disciplinàries.  
h. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 
i. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 
j. Formar part dels grups de treball. 
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k. Posseir un exemplar dels estatuts. 
l. Consultar els llibres de l’associació.  
 
 
Article 8.- DEURES DELS ASSOCIATS 
 
Són deures dels associats: 
 
a. Acatar els principis bàsics de l’associació 
b. Complir els acords adoptats pels òrgans de l’associació 
c. Contribuir el sosteniment econòmic de l’associació satisfent, almenys, la quota 

establerta 
d. Assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans a què siguin 

convocats. 
e. Actuar de manera que no contradigui les finalitats de l’associació 
f. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte social de l’associació. 
 
 
Article 9.- ÒRGANS DE GOVERN 
 
Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents: 
 
a. L’Assemblea General 
b. El Consell Directiu 
c. La Comissió Executiva 
d. El/a President/a i Vicepresidents/es 
e. El Secretari/a 
f. El Tresorer/a 
 
 
 
TÍTOL SEGON.- L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 10.-L’ASSEMBLEA GENERAL 
 
1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició 

següent: 
 L’Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada 

municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui es delegui.  
2. A l’Assemblea cada municipi tindrà un vot. 
 
 
Article 11.-RÈGIM DE SESSIONS 
 
1. L’Assemblea es reunirà en sessió ordinària convocada pel President dos cops cada 

any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, 
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per iniciativa pròpia o a petició d’una desena part dels representants  dels ens 
locals associats. 

 
2. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia, s’haurà de fer com a 

mínim  amb trenta dies d’antelació. 
En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i acordar les qüestions  
concretes que han motivat la convocatòria. En cas d’urgència, apreciada pel 
Consell Directiu, es podrà convocar la sessió amb una antelació de quaranta-vuit 
hores.  

 
3. En primera convocatòria, per a la constitució de l’Assemblea serà necessària la 

presència de la meitat més un dels membres associats.  
En segona convocatòria, l’Assemblea queda constituïda sigui quina l’assistència. 

 
4. La convocatòria haurà de fer-se per escrit, o mitjans telemàtics, expressant el lloc, 

data i hora de la reunió. Es podrà incloure també el lloc, data i hora en què, si així 
procedís, es reuniria en segona convocatòria. Entre la primera i la segona 
convocatòria ha de transcórrer un mínim de mitja hora. 

 
 
 
Article 12.- RÈGIM D’ACORDS 
 
1. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les 

dues terceres parts  dels associats per acordar la dissolució de l’associació. 
2. En cas d’empat, decidirà el vot el President. 
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi 

els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. 
 
 
 
Article 13.- VOTACIONS 
 
1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada i es computarà un vot per a cada 

representant. 
2. Si així ho demana un deu per cent dels vots representats, les votacions seran 

nominals. 
3. Les votacions seran secretes si així h acorda el deu per cent dels vots representats 

a l’Assemblea o quan la temàtica dels assumptes afecti la privacitat de les 
persones legalment protegida. 

 
 
 
Article 14.- DE L’ASSEMBLEA 
 
Presidiran les Assemblees el President, els Vicepresidents amb l’assistència del 
Secretari de l’associació, que posaran a votació de l’Assemblea el seu ordre del dia. 
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Article 15.- FACULTATS DE L’ASSEMBLEA 
 
Correspon a l’Assemblea de l’associació: 
 
a. Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació 
b. Deliberar sobre altres qüestions de caràcter general que proposi el Consell 

Directiu. 
c. Modificació dels Estatuts de la forma legalment establerta 
d. Aprovar, si escau, la gestió del Consell Directiu, el pressupost i els comptes anuals. 
e. Aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior. 
f. Elegir i separar els membres del Consell Directiu i la resta dels òrgans de govern 
g. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o el 

pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de 
l’associació a les quals fa referència l’article 323-2 de la llei d’associacions 4/2008, 
de 24 d’abril. 

h. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació. 
i. Aprovar la cessió o la destinació del romanent de l’associació en cas de dissolució, 

i si no n’hi ha, l’acord formal d’extinció. 
j. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre 

òrgan de l’associació. 
k. En cas de necessitat operativa, pot crear una Comissió Permanent o altre òrgan 

complementari. 
l. Qualsevol altre decisió que per llei correspongui a l’Assemblea General. 
 
 
 
TÍTOL TERCER.- EL CONSELL DIRECTIU I LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Article 16.- EL CONSELL DIRECTIU I LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Està integrat, pels membres escollits per l’Assemblea General 
 
a. El President/a 
b. Quatre vicepresidents/es 
c. Vocals: un representant per comarca on hi hagi designat un Ajuntament associat, 

fins un màxim de 41 vocals, que es corresponen amb les 41 comarques de 
Catalunya. 

d. El Secretari/a  
e. El Tresorer/a 
 
Tal i com s’ha dit hi haurà al Consell Directiu un representant per comarca, anomenat 
vocal, en aquelles comarques on hi hagi designat un Ajuntament associat. En el cas 
que no sigui així, ho decidiran els representants comarcals dels municipis associats 
per majoria simple. En cas d’empat, decidirà la totalitat de l’Assemblea general. 
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Els càrrecs que componen el Consell Directiu: el President/a, Vicepresident/es, vocals, 
Secretari/a i Tresorer/a duraran un període de quatre anys, malgrat que poden ser 
objecte de reeleccions.  
 
Es crearà una Comissió executiva que executi les decisions del Consell Directiu i tot el 
que aquest li delegui. Aquesta Comissió executiva estarà formada pels membres del 
Consell Directiu següents: President, els Vicepresidents, 4 vocals, Secretari i Tresorer. 
 
 
 
Article 17: ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del Consell Directiu: 
 
a. Elaborar el pressupost, i també les seves modificacions i liquidacions, així com la 

comptabilitat simplificada o els comptes anuals (segons escaigui), que hauran de 
ser aprovats per l’Assemblea, com a màxim, en el sis mesos següents a la data de 
tancament de l’exercici. 

b. Elaborar l’Inventari de béns de l’associació 
c. Elaborar el programa d’actuació de l’associació 
d. Acceptar donacions, llegats i herències en favor de l’associació. 
e. Autoritzar les despeses que superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost 

de l’associació  
f. Preparar i executar els acords de l’Assemblea General. 
g. Instar tota mena d’accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa. 
h. Crear una xarxa de promoció exterior. 
i. La designació del Secretari i Tresorer de l’Associació a proposta del President 
 
 
 
Article 18.-CONDICIÓ DE MEMBRES/CÀRRECS 
 
Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Consell Directiu, pels 
motius següents: 
 
a. Quan es tracti de càrrecs dins l’associació, per dimissió, presentada per escrit al 

President, amb el coneixement previ de l’òrgan plenari de l’entitat local a la qual 
pertany el càrrec dimissionari. 

b. Pèrdua de la condició del càrrec electe. 
 
En cas de vacant, el President assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia 
el membre cessat en el Consell Directiu i, proposarà, en el termini màxim d’un mes, 
l’elecció d’un nou membre al propi Consell Directiu, càrrec que ostentarà 
provisionalment fins que l’Assemblea General ratifiqui o elegeixi un nou membre, 
atenent als criteris d’aquests estatuts. 
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Article 19.- RÈGIM DE SESSIONS 
 
1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, cada dos mesos, tres vegades per 

semestre. 
2. Quan circumstàncies extraordinàries ho requereixin, el president pot convocar 

sessió extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d’un terç dels membres del 
consell directiu. 

3. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà al que disposa la legislació en matèria d’associacions. En el cas de les 
convocatòries, s’efectuaran 10 dies abans de la seva celebració.  

 
 
 
TÍTOL QUART.- EL PRESIDENT 
 
Article 20.-EL PRESIDENT 
 
Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències. Cada membre de 
l’Assemblea només podrà votar una candidatura. 
 
El President del Consell Directiu ho serà també de l’associació, i en serà representant 
a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial 
davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així 
com davant tot tipus de persones, públiques i privades, físiques o jurídiques. 
 
El President de l’associació serà escollit en l’Assemblea General. També en 
l’Assemblea General s’escolliran els Vicepresidents que substituiran el President en 
cas d’absència i als que podrà delegar, en casos concrets, en l’exercici de les seves 
atribucions.  
 
 
Article 21.-ATRIBUCIONS 
 
Són atribucions del President: 
 
a. Representar l’associació. 
b. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Consell Directiu, dirigir les 

seves deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d’empat. 
c. Convocar l’Assemblea General. 
d. Ordenar els pagaments vàlidament. 
e. Executar els acords del Consell Directiu i, en el seu cas, de l’Assemblea. 
f. Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 

pressupost de l’associació. 
g. Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’associació en 

defensa dels interessos de la nació catalana. 
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h. Les altres que corresponguin a l’associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan 
per aquests Estatuts.  

 
 
ARTICLE 22.- MANDAT 
 
1. La durada del mandat del President i dels Vicepresidents serà de quatre anys i 

podran ser reelegits per única vegada. 
 
2. Durant aquest mandat, el President i Vicepresidents cessaran pels motius 

següents: 
a) Dimissió voluntària, comunicada per escrit al Consell Directiu i a l’Assemblea 

General. 
b) Per haver perdut la condició de membre del Consell Directiu. 

 
3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment pel 

Vicepresident primer, que convocarà el Consell Directiu perquè es reuneixi en el 
termini de cinc dies d’haver-se produït la vacant, amb l’únic objecte d’escollir el 
nou President de forma provisional fins que la següent Assemblea general el 
ratifiqui o en designi un altre. 

 
 
 
TÍTOL CINQUÈ.- RÈGIM DE FUNCINAMENT GENERAL 
 
Article 23.- SECRETARI 
 
1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’associació i facilitar la 

vida associativa, el Consell Directiu, a proposta del President, designarà un 
Secretari que haurà de ser un membre de l’Assemblea General. 

 
2. El Secretari actuarà sota la dependència del President i del Consell Directiu. Així 

mateix, exerceix les funcions de Secretari de l’Assemblea General. 
 
 
Article 24.- ATRIBUCIONS DEL SECRETARI 
 
El Secretari tindrà les atribucions següents: 
 
a. Direcció dels serveis tècnics i administratius de l’associació 
b. Convocatòria, per encàrrec de President respectiu, de les sessions del Consell 

Directiu. 
c. Preparació, sota la direcció del President, de l’ordre del dia i la documentació 

relativa a les reunions de l’Assemblea General, i aixecar acta de les mateixes. 
d. Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’associació. 
e. Cap del personal que treballi en els serveis de l’associació. 
f. Les altres que li delegui el President. 
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Article 25.- DAURADA DEL CÀRREC 
 
1. La durada del càrrec de Secretari serà de quatre anys i podrà ser reelegit. 
 
2. El Secretari perdrà aquesta condició pels motius següents: 

a. Dimissió comunicada per escrit al President. 
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb vot favorable de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 

 
3. En cas de vacant, la Secretaria serà ocupada provisionalment per un vocal de 

l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d’un mes 
d’haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Secretari a 
proposta del President. 

 
 
Article 26.- TRESORERIA 
 
1. Per assegurar directament el funcionament econòmic de l’associació i facilitar la 

comptabilitat de la mateixa, el Consell directiu a proposta del President, designarà 
un Tresorer, que serà un membre de l’Assemblea General. 

 
2. El Tresorer actuarà sota la dependència del President del Consell Directiu. Així 

mateix, exerceix les funcions de Tresoreria de l’Assemblea General. 
 
 
Article 27.- FUNCIONS DE LA TRESORERIA  
 
El Tresorer tindrà les següents atribucions: 
 
a. La tresoreria i la comptabilitat de l’associació. 
b. La custòdia dels llibres comptables 
c. Complir amb els deures comptables previstos a l’article 313-1 i 313-2 de la llei 

4/2008 de 24 d’abril relativa a les persones jurídiques. 
 
 
Article 28.- DURADA DEL CÀRREC 
 
1. La durada del mandat del Tresorer serà de quatre anys i podrà ser reelegit. 
 
2. El Tresorer perdrà aquesta condició pels motius següents: 

a. Dimissió, comunicada per escrit al President 
b. Destitució acordada pel Consell Directiu, amb vot favorable de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
c. Per haver perdut la condició de membre de l’Assemblea General. 
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3. En cas de vacant, la Tresoreria serà ocupada provisionalment per un vocal de 
l’associació, nomenat a tal efecte pel President. En el termini màxim d’un mes 
d’haver-se produït la vacant, el Consell Directiu nomenarà un nou Tresorer a 
proposta del President. 

 
 
Article 29.- DELEGACIONS 
 
El Consell Directiu podrà crear delegacions de l’associació per a la prestació dels 
serveis a qualsevol indret del territori català. En l’acord de creació es regularà el seu 
règim.  
 
 
Article 30.- RÈGIM ECONÒMIC 
 
Els ingressos de l’associació es componen de: 
 
a. Quotes ordinàries 
b. Aportacions extraordinàries 
c. Subvencions, ajuts i donatius. 
d. Rendiments d’activitats, serveis i publicacions. 
e. Productes del patrimoni. 
 
2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. El Consell Directiu proposarà les 

quotes tenint en compte la població de cada entitat associada. Les aprovarà 
l’Assemblea General.  

 
3. D’acord amb la normativa d’associacions (Llei 4/2008 de 24 d’abril), es 

confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. 
 
 
Article 31.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
 
La modificació des Estatuts haurà d’ésser aprovada per l’Assemblea. Caldrà que 
aquest punt consti en l’ordre del dia tramès amb la convocatòria. Per a la vàlida 
constitució de l’Assemblea serà necessària la presència en primera convocatòria de 
dos terços dels representants i, en la segona, de la majoria simple. L’acord 
d’aprovació haurà d’ésser per majoria simple. La modificació dels Estatuts aprovada 
per l’Assemblea General haurà de ser aprovada pel màxim òrgan de govern de 
cadascuns dels ens local, per majoria absoluta, amb les formalitats establertes en la 
vigent legislació de Règim Local. 
 
 
Article 32.- DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
L’associació es dissoldrà per les causes següents: 
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a. Per el compliment de l’objecte 
b. Per impossibilitat de continuar en funcionament 
c. Per qualsevol altra causa prevista legalment 
 
L’acord de dissolució haurà d’ésser aprovat en una sessió extraordinària de 
l’Assemblea amb aquest objecte per la majoria simple de dos terços dels 
representants dels municipis. 
 
 
Article 33.- COMISSIÓ LIQUIDADORA 
 
1. En cas de dissolució de l’associació, l’Assemblea General que ho hagi acordat 

nomenarà una Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres. 
 
2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’associació i, una 

vegada satisfets els deutes, el romanent, si n’hi hagués, es posarà a disposició de 
qualsevol altra associació similar o de caràcter benèfico-cultural, que existeixi 
legalment en el moment de la dissolució.  

 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
 
PRIMERA- De no coincidir el primer mandat del President, Vicepresident i Vocals del 
Consell Directiu amb els quatre anys establerts en l’article 22 d’aquests Estatuts, el 
seu càrrec finalitzarà amb la propera presa de possessió dels nous càrrecs electes 
municipals. Transcorregut aquest primer període, es complirà amb el que preveu 
l’esmentat article 14. 
 
SEGONA.- Els municipis o ens administratius locals que hagin participat a l’assemblea 
constituent han de ratificar l’adhesió a l’Associació mitjançant un acord del Ple. 
L’acord del Ple ha d’ésser aprovat per majoria absoluta i comunicar-ho al president de 
l’associació. Si no es produeix aquest acord, s’entén que el municipi o l’ens local 
administratiu en qüestió, no té la condició d’associat. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
PRIMERA 
 
Aquesta associació resta oberta a qualsevol altre ens local.  
 
SEGONA 
 
1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d’Eleccions Locals 

Generals, el President convocarà la Comissió Gestora a què es refereix l’apartat 
següent perquè es reuneixi dins els trenta dies següents a la constitució dels nous 
consistoris. El President cessarà en l’acte de constitució de la Comissió Gestora. 
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2. Dissolt el Consell Directiu pel motiu previst en l’apartat anterior, els alcaldes dels 

municipis que n’eren membres es constitueixen en Comissió Gestora, assumint les 
funcions que aquests Estatuts atorguen al Consell Directiu i a la Presidència.  
Per a l’exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una 
Permanent i un President, d’ entre els seus membres. 

 
3. La Comissió Gestora haurà de convocar l’Assemblea General Ordinària, que 

s’haurà de reunir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de 
l’esmentada Comissió. 
En l’ordre del dia d’aquesta Assemblea hi figurarà necessàriament l’elecció del nou 
Consell Directiu. 

 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.- El Consell Directiu elaborarà un Reglament de Règim 
Interior i les altres disposicions oportunes per al desenvolupament d’aquests Estatuts, 
que hauran de ser aprovades per l’Assemblea General. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.- D’acord amb l’article 16 del Decret 110/1996, de 2 
d’abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de 
Catalunya i el registre corresponent, l’acord de constitució juntament amb els 
estatuts i la sol·licitud d’inscripció de l’associació s’hauran de trametre a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, havent de ser el President de l’associació qui haurà de fer la sol·licitud 
d’inscripció d’acord amb l’article 15.3 del Decret 110/1996 de 2 d’abril.  

 
... 

 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bé, en un principi volíem començar exposant el per què d’aquesta Moció, 
però no em puc estar de contestar un parell de temes que ha fet el company i 
agafo un tros del text de la seva moció: 
 
“La realitat social cornellanenca que ha crescut gràcies a l’esforç de tots, des 
del respecte a la diversitat i pluralitat ideològica, cultural i lingüística...” 
 
Sí, completament d’acord, una realitat diversa, rica amb matisos i que a 
nosaltres no ens molesta i no ens ha molestat mai, i que simplement és tan 
lícit ser independentista com no ser-ho. Per tant, que cadascú voti i defensi el 
que consideri, és el que nosaltres volem i portem anys defensant. I és evident 
i portem donant exemple, i més durant els últims anys, fent grans 
manifestacions multitudinàries, històriques, democràtiques, pacífiques, 
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enllaçant-nos les mans de punta a punta de tot el País de Catalunya. Si això no 
és democràcia, i no sé quin conflicte genera això. 
 
Estem en un Plenari, podem anar a fer cafès, tenir amics, que tots els tenim, 
d’un sentit i d’un altre, és la realitat i no molesta. Per tant, no sé quin conflicte 
social hi ha en tot plegat, perquè per a nosaltres no existeix aquest conflicte 
social. Volem i lluitem per un nou Estat, simplement. 
 
I ara, procediria a fer l’argumentari de la moció. 
 
Evidentment nosaltres proposem adherir-nos a l’AMI, a l’Associació de 
Municipis per a la Independència, i aquesta moció la presentem en 
compliment dels compromisos que vam assumir signar solemnement i 
conjuntament amb l’ANC i davant de tota la ciutadania durant la passada 
campanya electoral del maig. Per tant, en realitat no som nosaltres 
simplement els que la presentem sinó que també ho és la societat civil amb el 
seu conjunt, representada també per l’ANC, i per extensió, per les 15.675 
persones que van anar a votar a Cornellà el 9 de novembre. 
 
Som conscients que aquesta Moció té poques o molt poques possibilitats de 
prosperar lamentablement. Els vots del PP i Ciutadans estan clars. 
 
 
 
(En aquest moment el Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup 
Municipal de C’s, manifesta durant aquesta intervenció la seva sorpresa 
pel fet que la Portaveu d’ERC-AM, senyora Raquel Albiol i Gilabert, ja 
conegui, sense que ells ho hagin expressat, el seu posicionament.) 

 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Ah, dons mira, potser m’emporto una sorpresa!. Els seus posicionaments són 
rotunds i els coneixem des de fa dies. Legalitat, amenaces, Constitució, que és 
impossible, que sortirem d’Europa, que vagarem per l’espai sideral, en 
definitiva tot això.  
 
I el posicionament del PSC aquí a Cornellà, creiem que tampoc serà cap 
sorpresa, tot i que en altres poblacions, algunes tan significatives com 
Castelldefels i Terrassa, han votat a favor. Però aquí, què podem esperar d’un 
grup municipal que ara fa un any no ens va deixar ni debatre al Ple sobre el 
Dret a Decidir?, i em sap molt de greu que sigui així. 
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Respecte a Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, ja ens han fet saber el seu 
posicionament, que tampoc és favorable, però desprès s’explicaran. 
 
I de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, no sabem cap a on decantarà el 
seu vot, esperem que la diversitat del seu Grup quedi reflectida en la votació. 
 
Per tant, fent aquesta lectura, és més que probable que no surti aprovada. 
Ara bé, nosaltres pensem que s’havia de presentar igualment, no només pel 
compromís contret davant la ciutadania, sinó perquè el de la independència 
de Catalunya creiem que és un debat completament necessari, que afecta 
indubtablement a Cornellà i que és bo que aquest Ajuntament afronti. 
 
Cornellà i la seva ciutadania ha demostrat reiteradament que forma part 
d’aquest procés que estem vivint i que no en vol quedar al marge. Vam 
començar amb força la consulta del 20 de juny del 2010, on gràcies a la 
implicació, voluntat, hores i esforços de molts cornellanencs i 
cornellanenques, es va aconseguir el 10,6% de participació. El 9 de novembre, 
en un gran exemple de democràcia també i de participació, tot i els 
entrebancs, que no van ser pocs, i amb moltes forces polítiques i sectors fent 
campanya perquè la ciutadania no anés a votar, finalment 15.675 ciutadans i 
ciutadanes de Cornellà van dipositar el seu vot en una urna. Això representa 
que un de cada quatre ciutadans i ciutadanes amb dret a vot, van exercir el 
seu dret. Entre elles, 10.139 van votar “sí-sí”, un 64,68%, 3.033 van votar “sí-
no”, 19,35% i 1.440 van votar “no” 9, 19%. 
 
Analitzant les dades amb les de les passades eleccions municipals, si es 
comptabilitzen els vots d’Esquerra i Convergència, entenent aquests vots com 
sobiranistes, el total és de 5.662. I donant per fet que totes aquestes persones 
van votar “sí-sí” restarien unes 5.000 persones que van votar “sí-sí” a la 
consulta del dia 9 de novembre i que a les eleccions municipals van votar a 
altres forces que avui estan representades en aquest Ajuntament. 
 
Com que estem convençuts que hi ha Regidors i Regidores d’aquest 
Ajuntament que poden sentir que la seva consciència va per un camí diferent 
del que la disciplina del Partit recomana, ens semblava adient en aquesta 
ocasió proposar en aquest Ple la votació nominal, tenint la llibertat de vot els i 
les membres dels Grups Municipals. Apel·lem al coratge i la consciència de 
cadascun dels electes a l’hora de votar.  
 
El proper 27 de setembre s’ha anunciat la convocatòria d’eleccions al 
Parlament de Catalunya amb caràcter plebiscitari, de manera que la 
ciutadania pugui pronunciar-se a favor o en contra de la independència. 
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Catalunya està protagonitzant amb aquest procés una autèntica revolució 
democràtica que pretén culminar amb la constitució de la República catalana i 
no en dubtem que ho aconseguirem i que ho tenim a tocar. 
 
I Cornellà no pot quedar fora del procés. I donem per descomptat que, com a 
demòcrates que sou, l’endemà de la independència, que ja està aquí, els que 
ara no la defenseu estareu encantats de col·laborar i participar com tothom 
en la construcció d’un nou País més just i lliure per tothom, perquè en el fons 
molts i moltes de vosaltres ja esteu convençuts que no hi ha marxa enrere i 
serà bo que així sigui. Per altra banda, nosaltres ho celebrarem. 
 
És hora de mullar-se, ara amb més determinació que mai. Gràcies. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Gràcies Alcalde. Be, com jo no sé què opina la ciutadania de Cornellà sobre el 
tema de l’AMI, el que nosaltres demanem és la retirada de les dues Mocions, 
tant la del Partit Popular com la d’Esquerra Republicana, i en el Ple de 
setembre presentar una Moció conjunta de tots els Grups Municipals per a 
propulsar una consulta a la ciutadania, just després del 27 de setembre, 
perquè la ciutadania digui si vol estar o no estar dins de l’AMI. 
 
Aquest resultat serà respectat per tots els grups municipals ja que sempre 
hem defensat que la ciutadania tingui el dret a decidir, tant en lo social com 
en lo nacional. En aquest cas estaríem parlant del tema nacional, doncs 
estaríem disposats a obrir una consulta ciutadana, per això demanem a 
Esquerra i al Partit Popular que les retirin i al setembre presentar una Moció 
conjunta tots els grups. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Abans de passar a explicar quin serà el nostre posicionament, Societat Civil 
Catalana ens ha remès una carta als Grups del PP, del PSC i a nosaltres 
mateixos, que m’agradaria passar a llegir a continuació. 
 
La carta es titula “Cornellà de Llobregat per la convivència, no a l’AMI”: 
 
... 
 
Estimats Regidors, Regidores, veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat, 
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En les passades eleccions Municipals els habitants d’aquest municipi, més d’un 75%, 
van votar a partits polítics que no incloïen en el seu programa electoral un vot 
favorable a la independència ni adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). 
 
Societat Civil Catalana, sol·licita que Cornellà de Llobregat ni cap altre Ajuntament, 
s’associï, contribueixi econòmicament a aquesta organització privada quina finalitat 
fundacional bàsica proclamada als seus Estatuts i corroborada per les accions 
empreses des de la seva constitució, és la de promoure i participar “amb tot allò que 
pugui ser útil per dur al poble de Catalunya cal a la independència”. 
 
Principis i sosteniment de l’AMI. L’AMI té uns principis profundament antidemocràtics 
i que serien d’obligat compliment per part de l’Ajuntament que firmi la seva adhesió. 
Són principis que no respecten el pluralisme polític, defensen la supremacia dels 
plantejaments nacionalistes i s’oposen a la neutralitat política de les Institucions. 
L’adhesió de qualsevol Ajuntament a l’AMI, és incompatible amb la llibertat de 
pensament o consciència, ja que implica que la seva ideologia adquireixi caràcter 
oficial al ser assumida pel Govern representatiu de tots. 
 
S’ha de recordar, que les competències que constitucional i legalment tenen 
assignades els Ens Locals, estan orientades a servir els interessos generals dels veïns 
del municipi. Els Ajuntaments adherits a l’AMI es consideren exclosos moralment de 
l’aplicació de la Constitució Espanyola, es comprometen a conscienciar a la ciutadania 
a favor del dret a l’autodeterminació de Catalunya i a treballar per a la consecució 
d’un Estat propi. A més, l’AMI manipula la realitat històrica i social, defensa la 
supremacia nacionalista i des de la primera pàgina dels seus Estatuts, equipara a 
Espanya amb Castella, identifica els que denomina castellans i als castellanoparlants 
amb la repressió de Catalunya, declara que Espanya té un esperit agressiu, excloent i 
inquisitorial i redueix la seva història malintencionadament al Franquisme i a d’altres 
etapes negres. L’AMI, una associació que es sosté amb l’erari públic, és il·legítima i 
il·legal. 
 
La incorporació a l’AMI, per tant, a més d’onerosa econòmicament, és il·legítima, és 
il·legal i suposa un seriós risc per a la convivència. Les formacions que pretenen fer 
possible l’adhesió a l’AMI amb el seu vot favorable o la seva abstenció, han de ser 
plenament conscients de que estan col·laborant en un procés encaminat a trencar 
l’ordre legalment establert i que situaria a Catalunya, per tant, a tots els catalans fora 
del conjunt d’Espanya i de la Unió Europea. 
 
Aquestes formacions, han de saber que a aquesta Associació li interessa omplir el 
mapa dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona de banderes estelades per 
a crear una falsa idea d’unanimitat independentista que és irreal, i que col·laborar 
amb aquesta estratègia, és un clar exemple de seguidisme que tindria importants 
implicacions en el futur. No és un tema menor, no estem davant una qüestió menor, 
sinó davant un tema essencial que podria alterar les bases de la convivència de la 
nostra ciutat, pel que la ciutadania ha de conèixer la verdadera pretensió dels seus 
promotors i el que comportaria l’aprovació d’un acord d’aquestes característiques. 
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Cornellà és un municipi que ha crescut gràcies a l’esforç dels catalans d’origen i de 
milers de persones procedents de la resta d’Espanya i també d’altres països. Cornellà 
és un municipi respectuós amb la diversitat i pluralitat ideològica, cultural i lingüística 
dels seus habitants. A més, és el lloc de residència de moltes persones d’altres països 
de la Unió Europea, quina permanència seria molt incerta en una Catalunya fora de la 
Unió Europea i exclosa del tractat de Schengen. 
 
Cornellà com es ve constatant en absolutament tots els resultats dels diferents 
processos electorals... 

 
... 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Para, para, si us plau. Si es demana respecte, el primer que tenim que fer és 
respectar, encara que no estiguem d’acord, sinó és molt difícil després 
demanar respecte. Pots continuar. 
 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Gràcies. 
 
... 
Cornellà com es ve constatant en absolutament tots els resultats dels diferents 
processos electorals que ha hagut en aquesta ciutat, mai ha estat un municipi 
separatista i és partidari de continuar mantenint unes relacions fermes i sòlides amb 
la resta de l’Estat i amb els demés espanyols. Pel contrari, els promotors d’aquesta 
iniciativa pretenen que els Ajuntaments actuïn com a portaveu, instrument o canal 
d’expressió de les reivindicacions d’un grup singularitzat per uns determinats 
plantejaments, desentenent-se per complert dels qui discrepen d’ells, menyscabant el 
interès general i confonent aquest ideari amb les finalitats i comeses d’aquest Ens 
Local. 
 
Per això, Societat Civil Catalana, defensa i defensarà el nostre actual model de 
convivència basat en la legalitat vigent i del qual aquest Ajuntament és un dels 
garants. 
 

... 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Com a qüestió prèvia, aclarir que la votació que estem fent avui no és en 
relació ni a la independència ni al dret d’autodeterminació de Catalunya. 
Perquè semblaria de gran part de les intervencions, que és això el que votem 
avui. No és això. 
 
El que votem avui és una petició del Partit Popular perquè es parli de l’adhesió 
a l’AMI. El que votem avui és el contingut d’un text del Partit Popular sobre 
qüestions que no sempre guarden relació amb l’AMI. I desprès, la petició que 
fa el Grup d’Esquerra Republicana, concreta sobre l’adhesió a l’AMI i, a més, 
amb adjuntar els seus Estatuts on es trasllada un relat històric concret. 
 
Diem això perquè, evidentment, la nostra resposta serà sobre el contingut de 
la Moció del Partit Popular i sobre el contingut de l’esmena en aquest cas, 
perquè és Moció però s’incorpora com esmena a la totalitat d’Esquerra 
Republicana. 
 
En primer lloc, per fer referència a l’esmena -o Moció millor dit- presentada 
pel Partit Popular, no tenim absolutament cap coincidència, cap, sobre el relat 
que es fa a la mateixa. Se’ns parla en primer lloc que la Generalitat de 
Catalunya pretén crear estructures d’Estat, duplicar i triplicar Organismes. 
 
A nosaltres sincerament això de la realitat dels darrers anys no ens preocupa 
gaire. El que ens ha preocupat és aquesta pràctica de la Generalitat de 
Catalunya de desmantellar aquelles estructures d’Estat que són els serveis 
públics o la gestió dels serveis públics que, per cert, ha trobat total acord amb 
les polítiques neoliberals del Partit Popular. 
 
A continuació el Partit Popular ens fa un relat sobre la història, i ens diu i ens 
parla que a Cornellà sempre hem crescut amb respecte i amb diversitat 
ideològica i lingüística. Doncs ho sentim però no sempre. Evidentment, entre 
1939 i 1977 en aquesta localitat no va haver-hi llibertat lingüística pel que fa 
als catalanoparlans, i no va haver-hi llibertat ideològica. Hem de recordar que 
en aquesta sala hi ha companys que tenen molt clar com a les seves àvies se 
les perseguia per parlar en català. I en aquesta sala també hi ha companys que 
han sofert la repressió política. 
 
Però sembla ser que la història el Partit Popular la construeix a partir de 1978, 
d’abans no vol parlar mai, i no vol parlar mai perquè, evidentment, entre els 
seus fundadors, els fundadors d’Alianza Popular, estaven els anomenats “siete 
magníficos”, que van ser sis Ministres de Franco i un dictador, o millor dit, un 
Director General de la dictadura. Per això no en vol parlar mai. 



 
 

 
 

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

 

 207 

 
Ens diu també el Partit Popular a la seva Moció que l’AMI són antidemocràtics 
i alteren la convivència a la nostra ciutat. Nosaltres mirem l’objectiu i el que 
diu és la independència. I per nosaltres això és tan democràtic com l’opció 
unitària, la confederal o la federal. I en relació a alterar la convivència, no hem 
vist en els darrers anys cap element entre els cornellanencs i cornellanenques, 
derivat d’aquest debat que hagi alterat el més mínim la convivència. 
 
Això sí, volem dir d’una manera molt clara i ja ho vam dir en el Ple 
d’investidura, que ens va provocar malaltia veure com un partit polític en la 
seva campanya electoral utilitzava: “No a la gran mesquita de Cornellà”, com a 
gran consigna. Això sí que és un atac a l’autèntica convivència, absolutament. 
Evidentment nosaltres estem perquè es pugui parlar d’això, estem parlant, no 
estem amagant la nostra postura, però no podem estar a favor de res del relat 
que fa el Partit Popular i ens abstindrem. 
 
En relació també a la Moció que al final s’incorpora com a esmena d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, nosaltres hem de dir, en primer lloc, que 
evidentment el nostre vot serà en aplicació d’un pur sentit programàtic. Quin 
ha estat el programa de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, i la seva 
essència?, doncs, tres elements. El primer, sobirania popular i el què això 
significa; el segon, Dret a decidir-ho tot i, el tercer, no pactar mai amb qui 
practica polítiques de dretes. Tres elements fonamentals. 
 
Si anem als Estatuts de l’AMI, el que veiem és que la seva essència són dos 
elements: un element que, evidentment, no podem en cap cas assumir, que 
és un cert xovinisme anticastellà –hi ha algunes expressions, hi ha algunes 
caracteritzacions històriques que no es corresponen en cap cas amb la 
realitat-, i desprès un altre, que és la negació del conflicte de classe. 
 
No farem la adhesió a uns Estatuts que confonen, per una banda, l’oligarquia 
espanyola amb la Nació i el poble castellà, no tenen res a veure. A aquesta 
ciutat han arribat milers de castellans i de castellanes que han lluitat per la 
llengua catalana, pels drets socials i pels drets nacionals de Catalunya de la mà 
dels catalans i catalanes d’origen, perquè, evidentment, els castellans i les 
castellanes que van venir a aquesta ciutat també són catalans. I alhora ens 
trobem que quan lluitàvem en ple franquisme ens trobàvem amb una 
oligarquia espanyola formada per castellans-andalusos, però també per 
catalans. I per tant no podem assumir aquest relat que fan els Estatuts de 
l’AMI. 
 
En relació a l’espoli fiscal, no negarem que hi ha un 8% del PIB de Catalunya 
que se’n va a Madrid i no torna, això no ho negarem perquè és una dada 
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científica, però per a nosaltres és l’espoli de classe el que determina. I l’espoli 
de classe és, per una banda, que les rendes del treball estiguin pagant molt 
més o tributant molt més que les rendes de capital, que tinguem una fiscalitat 
injusta i que hi hagi evasió fiscal: 16.000.000.000 d’euros que són la mateixa 
quantia que suposa aquell 8% que se’n va a Madrid i després no torna. 
 
I aquest és el nostre relat en relació a la realitat en quant a balances fiscals. 
Encara que nosaltres mai pactarem amb la dreta ni ens diluirem en programes 
amb la dreta, sí que creiem que seria un tema per a què es pugui votar pel 
conjunt de la localitat. 
 
Es donen dades sobre independentistes, no independentistes. Doncs mirin, els 
mateixos 13.000 vots, són els que va obtenir el partit que governa actualment 
i va obtenir el “sí” el 9 de novembre. Per tant, si aquests són els mateixos vots, 
hauríem de tenir un Referèndum en l’àmbit Local on això es pogués votar. 
 
Nosaltres tenim una postura que serà la de l’abstenció, per la referència que 
hem fet. Però això no obsta a què creiem que és un dels temes que s’ha de 
discutir en un Referèndum, i tots els cornellanencs i cornellanenques es 
puguin sumar o no una determinada opció o una altra. 
 
I per últim, nosaltres estem per la sobirania absoluta, i sobirania absoluta el 
que ve a significar és trencar amb el què significa la Constitució Espanyola, 
però trencar també amb allò que significa la Unió Europea. Per això fem una 
crida, per una banda, als honestos i honestes independentistes, progressistes i 
d’esquerres, la majoria, per suposat, la majoria d’independentistes, gent 
d’esquerres, perquè no vagin de la mà -i ho diem amb tot el respecte- amb 
aquells i aquelles que ens apliquen les retallades socials, amb aquells i 
aquelles que mantenen l’espoli de classe i amb aquells i aquelles que 
s’emporten els seus calés a Andorra. 
 
La farem aquesta independència, si així ho decideix el poble de Catalunya, 
amb el conjunt de la classe treballadora, sigui el que sigui el seu origen. Però 
també fem una altra crida als federalistes, confederalistes honestos i honestes 
que hi ha perquè, des d’un punt de vista polític, facin una lectura de la 
Constitució. No és possible reformar realment la Constitució per anar a un 
Estat federal, perquè es requereixen dos terceres parts, el que suposa que 
l’estatus quo d’una tercera part sempre, absolutament sempre, taponarà 
qualsevol via real d’un federalisme inclusiu. 
 
Davant d’això, evidentment, el que creiem és que és realment necessari un 
procés constituent català per transformar absolutament la realitat i defensem 
un procés constituent per exercir sobirania popular, on puguem decidir, per 
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una banda, les nostres Institucions comunes, el model social i econòmic que 
volem, i també la relació que venim mantenint tant amb la Unió Europea com 
amb l’Estat espanyol. 
 
I per últim, construïm la nostra sobirania en base a la màxima estima de tots 
el pobles del món i la màxima justícia social. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
La veritat és que, desprès de veure les diferents intervencions dels portaveus, 
intentaré centrar el debat en el què estem avui intentant aprovar, perquè sinó 
el circ es pot convertir en alguna coseta més. Intentaré no parlar ni de 
banderes ni de territoris què, evidentment, només serveixen aquestes 
banderes per tapar les vergonyes de la gestió mal feta des de la Generalitat, ja 
sigui per les retallades de sanitat o per les terrorífiques retallades en 
educació. Per tant, jo parlaré del nostre posicionament, i d’entrada, ja dir, 
com no pot ser d’una altra manera, que nosaltres votarem en contra 
d’aquesta esmena a la totalitat respecte a l’adhesió a l’AMI. 
 
I el nostre posicionament al respecte està ben clar. El 9 de novembre, Cornellà 
va tenir la participació que va tenir, és a dir, de tots els que podien anar a 
votar, tu mateixa ho has comentat, només el 24,74% ho va fer, i d’aquest, 
només un 64% van votar que sí. Anys abans, les dades del “Cornellà decideix” 
encara deixen més clara la posició i el sentir d’aquesta ciutat. Només va 
participar el 10,6%, d’aquests, només 4.870 persones van votar a favor. Tu 
mateixa feies referència a les últimes eleccions municipals on, de 65.000 
persones, només 5.562 van votar en el sentit de la Moció que tu ens 
comentes. 
 
Per tant, què vol dir tot això?, doncs que Cornellà no és independentista. 
Nosaltres en aquest posicionament que estem fent ara i avui, no estem 
donant la nostra opinió, no, simplement el que hem fet és agafar les dades 
que tenim, que són les mateixes que tu has incorporat a la Moció, i som 
coherents amb la lògica local d’aquesta ciutat. És a dir, les estadístiques que 
tenim de les diferent vegades que s’ha preguntat a la ciutadania, són 
objectives, clares, concises i transparents. No me les invento. I per tant, a 
Cornellà no hi ha un sentiment majoritari cap a la independència. No. Per 
tant, no té sentit i seria bastant absurd que donem suport a una Entitat que es 
manifesta clarament a favor d’aquesta corrent política concreta 
independentista. 
 
Per tant, un no rotund de l’Ajuntament de Cornellà a l’adhesió a l’AMI.  
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I una coseta, al febrer del 2014 es va decidir i aquí al Ple es va debatre tot el 
tema del Dret a decidir. Només has de consultar, si vols, el debat per saber 
quin va ser el posicionament de cadascun dels Grups que teníem 
representativitat en aquell Ple. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Obrim un nou torn 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP 
 
Fer un breu comentari sobre alguna de les intervencions que s’han produït. En 
primer lloc, respecte a la petició de retirar la Moció per a presentar una 
conjunta el mes de setembre perquè voti la ciutadania en una consulta, hem 
de dir que nosaltres no retirarem la Moció. 
 
A veure, en aquest Ple acabem de votar els representants dels partits polítics i 
dels ciutadans, un dels contractes més importants que s’aproven en el Ple de 
l’Ajuntament, i no hem realitzat cap consulta, i a Esquerra Unida Alternativa - 
no li ha importat realitzar cap consulta en aquest sentit. Sorprèn que ara 
demani la retirada d’aquesta Moció, mera Moció política amb una 
conseqüència molt menor, simplement per no voler mullar-se i dir què és el 
què pensa Esquerra Unida Alternativa respecte a aquesta qüestió. 
 
Per tant, crec que els representants del Partits polítics estem aquí per a 
mullar-nos i dir les coses clares sense cap problema, no passa res, vostè pot 
votar sí, no, o abstenir-se, però tampoc cal amagar-se darrere els ciutadans 
per no dir què pensen els partits polítics. 
 
En segon lloc, agrair a Ciutadans que ens hagi explicat quin és el 
posicionament de Societat Civil Catalana, però m’hagués agradat escoltar 
també quin és el posicionament de Ciutadans respecte a aquesta qüestió. 
 
Entenc que no ha de diferir molt, però hagués estat d’agrair que, en aquest 
sentit, Ciutadans hagués explicat el seu posicionament al respecte. 
 
I en tercer lloc, sí m’agradaria fer un aclariment. El nostre partit va néixer en 
democràcia, amb principis democràtics. Es podrà compartir o no, però és una 
realitat que el meu partit va néixer en democràcia i és un partit amb principis 
democràtics. I produeix envermelliment democràtic -valgui la redundància- 
rebre lliçons de democràcia d’una coalició política quins membres formen part 
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d’un partit polític quins fundadors van ser assessors d’un règim polític que 
persegueix i empresona a l’oposició democràtica, que tanca mitjans de 
comunicació per no compartir el seu posicionament ideològic, i que expropia 
arbitràriament la propietat. Per tant, d’alguns a nosaltres, lliçons de 
democràcia, cap. 
 
 

Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bé, em sembla que amagar-se, segons diu el Partit Popular, que amagar-se és 
donar-li la veu a la ciutadania, doncs prefereixo amagar-me moltes vegades i 
que la ciutadania parli, perquè cada quatre anys no val el vot simplement. 
Democràcia és que pugui decidir la gent el que vol fer, tant en lo social com en 
lo nacional, com ja he dit abans. 
 
I respecte al què pensa Iniciativa i Esquerra Unida, la coalició, nosaltres som 
una coalició en la qual tenim independentistes, tenim autonomistes, tenim 
federalistes, tenim diferent gent que pensa de diferent forma i no ens 
amaguem. Anem a votar, com sabem que no aneu a retirar les vostres 
mocions ni vosaltres ni Esquerra Republicana, no et preocupis que quan toqui 
l’hora de votar votarem les dues Mocions. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
A veure, intentaré reestructurar. Desprès dels repassos d’història d’alguns, ja 
he dit, no faré més al·lusions als que tergiversen la història, ja som conscients 
qui son. 
 
Aniré per punts. Respecte a la retirada de la Moció, nosaltres no retirarem la 
Moció perquè considerem que és l’hora de mullar-se, és el moment de lluitar 
per aquests temes i que el Plenari es posicioni. 
 
Fer una consulta, plantejar una consulta a partir de setembre, no et dic que 
no, ara, evidentment també tenim una consulta del 27 de setembre on també 
tots anirem a votar per decidir el futur d’aquest País i on començarem a 
treballar precisament per aquest nou País. 
 
Són moments històrics, en som ben conscients, i nosaltres continuem pensant 
que Cornellà no pot quedar-ne al marge. I hi ha moltíssima ciutadania, tots els 
que van anar a votar i molta gent que no han anat a votar, ni a un 20-J ni a un 
9-N perquè no han considerat que fos prou legal ni que tingués prou solidesa 
com per anar a fer-ho, perquè s’han posat molts impediments i tots ho sabeu, 
per part de molta ciutadania i per part de molts partits polítics. 
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Com he dit, ens toca mullar-nos i és un d’aquests moments en què toca 
evidenciar cada partit polític i cada persona, perdó, cada Regidor, en quin 
moment es posiciona. 
 
La Independència la tenim a tocar i el nou País ja està aquí. Espero que tots 
després us incorporeu per a treballar per aquest nou País. 
 
Respecte al tema dels Estatuts de l’Associació de Municipis per a la 
Independència, podem estar d’acord que hi hagi algun punt a canviar, 
evidentment. Com més Ajuntaments estiguin incorporats dintre de l’AMI es 
podran fer més esmenes per adaptar el que haurien de ser definitivament 
aquests Estatuts. 
 
Nosaltres no anem amb els que apliquen les retallades, nosaltres som 
d’esquerres i s’han arribat a certs acords per poder tirar endavant el procés al 
que estem avui tots vinculats, sinó no haguéssim arribat on som, no 
haguéssim arribat a aquestes eleccions el 27 de setembre. Però bé, no estem 
parlant de les eleccions del 27 de setembre, estem defensant que aquest 
Plenari decideixi sobre adherir-se a l’AMI. 
 
Nosaltres continuem defensant el vot a favor d’adherir-nos i esperem, si es 
pot, que sigui un vot nominal i cada partit pugui nominalment expressar-se.  
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
M’estava llegint la Moció que heu presentat així pel damunt, i de seguida he 
vist com a mínim dos mentides. Les explico. No hi ha convocades encara, que 
jo sàpiga, el 27 de setembre, eleccions. És una cosa que se suposa que es farà, 
però ni entre Esquerra Republicana ni Convergència es posen d’acord. I pot 
ser que de tots els que estem aquí, el més interessat que hi hagin eleccions, 
per motius professionals, sigui jo, però de moment no estan convocades. 
Aquesta és la primera mentida. 
 
La segona, els plebiscits no existeixen, això és una paraula inventada pels 
dictadors. A Espanya, com a qualsevol País democràtic, la veritat, no 
existeixen els plebiscits, només els fan els dictadors per reconèixer-se la seva 
feina. Si vols et posaria alguns exemples: al Zaire, Mobutu Sese Seko; a 
Veneçuela, el Maduro, el mateix general Franco amb els seus famosos 25 anys 
de pau. Tú encara no havies nascut, però Antonio sí, i se’n recordarà d’ell. A 
Ruanda, quan existia, Idi Amin Dada; a Líbia, Gaddafi, i així successivament. 
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Desprès et volia comentar una cosa. En les dades que heu presentat tant aquí 
com el President de la Generalitat amb el 9 de novembre, us ho prometo que 
s’ha de tenir més fe que creure en la Santíssima Trinitat -i ja és difícil- Déu, 
Jesucrist i l’Esperit Sant. Vosaltres treieu unes dades de participació que no hi 
havia res que ho consensués. Per tant, per a mi el més creïble i fiable és que 
Cornellà no és ni ha estat mai independentista. 
 
A les eleccions del 2011 havien dues forces independentistes, CiU que va 
treure 2.636 vots, o sigui, un 8,78% dels vots, i Esquerra Republicana, que es 
va presentar amb 1.324 vots, un 4,45% dels vots, en total això suma 3.963 
vots i és un 13,32% dels vots emesos de 30.599 que hi va haver. Al 2015, amb 
tota la pressió mediàtica que havia respecte al Nacionalisme a la Consulta del 
9-N i tal, us torneu a presentar dos partits independentistes, vosaltres treieu 
3.208 vots, que és un 9,22% dels vots i surt Convergència amb 1.454 vots, és a 
dir 4.662 vots, en realitat 700 vots més que fa quatre anys. Això significa que 
és un 13,40%, un 0,8% més de vots. 
 
El nostre vot serà totalment en contra, Cornellà no és independentista. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Si utilitzéssim la lògica formal que estableix el PP i Ciudadanos que és que a 
Cornellà no hi ha independentistes,hauríem d’arribar a la conclusió que el seu 
partit, Ciutadans, i el PP no s’han de presentar a les eleccions municipals 
perquè aquí sempre ha guanyat l’esquerra. 
 
No té sentit raonar que, pel fet que no hi hagi un determinat percentatge 
d’independentistes, això no es pugui votar. Perquè sinó per què es presenta la 
dreta a Cornellà, quan aquí sempre ha guanyat l’esquerra?. Però direm més, 
les dades són científiques, 13.416 vots els que va obtenir el PSC a les darreres 
eleccions municipals, 13.172 el resultat del 9-N en el “si-si”i el “si-no”, per 
tant, per què no hem de deixar parlar al poble de Cornellà en relació amb 
aquesta qüestió?. 
 
Segon element. Senyors del Partit Popular, parlen molt de la Constitució, però 
el 44% dels seus diputats van votar en contra, dient que era massa 
progressista. Continuïn parlant de la Constitució. 
 
I per cert, rigorossitat històrica. La Fundació d’Alianza Popular: Gonzalo 
Fernández de la Mora, Manuel Fraga Iribarne, Licinio de la Fuente, Laureano 
López Rodó, Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz i Enrique Thomas 
de Carranza; els sis primers, Ministres de Franco i el darrer, Director General 
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del que anomenaven Cultura Popular. Això és rigorossitat històrica. El que fa 
aquest grup polític en aquest Ajuntament. 
 
I l’important del que estem discutint, volem que es pugui votar, que a ningú li 
quedi dubte que el posicionament serà d’abstenció. Però això no treu que en 
unes eleccions sobre la independència, aquest Grup municipal el que diu és 
urnes, i que es pugui decidir pel poble de Catalunya quina és la seva opció, i es 
respecti aquest resultat. Aquesta és la nostra proposta. Una altra cosa és que 
no creiem en l’AMI perquè suposa un determinat model, i una altra cosa és, 
evidentment, que, més enllà que el PP volgués que aquí es pogués discutir, 
nosaltres estem a favor, però estem en contra de tot el seu relat. 
 
I desprès, senyors del Partit Popular, posin dia, hora i lloc per anar a discutir 
sobre Veneçuela. Potser en aquest Ple no, perquè no crec que la majoria de 
Regidors i de Regidores volguessin, potser. Però nosaltres no tenim problema, 
no trobaran “Ahora Madrid”, trobaran gent que anirem a discutir 
“Veneçuela”. 
 
I li donaré únicament una dada que fa referència a l’Estat espanyol. La 
setmana passada, la ONU en el seu Comitè sobre Drets Humans, aprovava a 
Veneçuela. La ONU, no una organització esquerranista, no una organització 
“Filo Veneçuela” o “Filo República Bolivariana de Veneçuela”, aprovava a 
Veneçuela i suspenia a l’Estat Espanyol, en relació a no discriminació, a 
discriminació racial, a persones amb discapacitat, a igualtat de gènere, 
violència de gènere, als CIES, als maltractaments, la interrupció voluntària de 
l’embaràs, a la condició de privació de llibertat, al règim de incomunicació als 
detinguts, a la tracta de persones, als menors acompanyats, a la violació de 
Drets Humans en el passat, a l’expulsió dels sol·licitants d’asil, a la Llei de 
seguretat ciutadana, a la doble Instància penal, i tot això, al seu Estat 
democràtic. 
 
No donin lliçons de democràcia a pobles que estan lluitant per la seva 
sobirania, quan són les Nacions Unides, un organisme que no es pot tatxar 
d’esquerranista, qui esta dient que Veneçuela o República Bolivariana de 
Veneçuela aprova, i l’Estat espanyol suspèn. 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Estem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà, val?, al Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà. Això no és el Congrés, no és la Universitat amb una classe d’història, 
i els que estem aquí, en teoria, hauríem d’estar per prendre decisions que 
influïssin en la millora del dia a dia dels ciutadans, no per parlar de vaguetats, 
no per tenir debats estèrils que no porten a cap lloc. 
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Just abans, per exemple, en la modificació de crèdit, hem posat recursos per a 
plans d’ocupació. Just abans hem posat recursos per pagar el menjador social 
de Menja Futur. Els que estem aquí asseguts hem de defensar els problemes 
reals, no estem per alimentar somnis sense sentit, no per a sumar-nos a 
estratègies egoistes de camins sense retorn que només serveixen per a 
emmascarar una pèssima gestió feta en la Generalitat, per Convergència i, per 
descomptat, amb el suport d’Esquerra Republicana als pressupostos. 
 
Així que lamento que Esquerra Republicana en el Parlament, igual que aquí, 
només parli de viatges a Ítaca. Només cal tirar una setmana enrere i veure 
com Esquerra, al Parlament no va donar suport a un pacte d’esquerres per la 
renda garantida. Per tant, nosaltres no ens sumarem a cap aventura 
Quijotesca, donat què és evident, per les dades que tots hem anat aportant, 
que Cornellà no és independentista. Així que no ens sumarem a l’AMI. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé. A veure si aterrem, no?, perquè hem transformat el Ple en un simulador 
de vol Parlamentari, i cal aterrar. 
 
Parlem del què parlem. Crec que hem d’intentar entre tots defensar el 
sentiment, que aquest sí que és importantíssim, de convivència. És el més 
important. I és el que jo he intentat en els darrers anys, quan va aparèixer tot 
aquest debat, protegir. I crec que és bo. Perquè és evident que hi ha persones 
que pensen que el millor camí és la independència i altres pensen que hi ha 
altres alternatives. 
 
Jo mateix vinc d’una cultura política que és la cultura política dels pobles 
d’Espanya, per tant, també tinc les meves raons i les meves propostes. Però és 
evident que el que estem parlant només és si formem part d’una entitat 
municipal, i hem de ser coherents amb el que representen a Cornellà, només. 
No hem d’entrar en més debats de legitimitat democràtica, jo crec que 
tothom té legitimitat democràtica. És el principi general sobre el que es basen 
les nostres propostes i les nostres accions. 
 
Per tant, jo entenc l’apassionament, però hem de situar el debat on és. 
 
El debat és, vostè vol estar dins d’una entitat municipal?, no?, per què?, dons 
en coherència, en lògica, intuint i treballant tots plegats pel que hem de 
treballar. Francament, ho he dit moltes vegades i no em canso de repetir-ho, 
jo sí que sóc independentista, però independentista de la Merkel. Això sí que 
hauríem de fer-ho, no?, ja m’agradaria. Aquí sí que m’agradaria fer el debat. 
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No tocarà al Ple, però potser algun dia ho fem sobre Veneçuela, el món, 
Europa. Al ritme que anem, menys de Cornellà, parlarem de més coses. 
 
Crec que el que hem d’intentar entre tots és això, sense crispar-se. Cadascú 
defensa una posició i crec que la posició ha de ser de respecte, sobretot en els 
moments que ens toca viure i els que viurem en els propers mesos, no?. I la 
intel·ligència ha d’estar al servei de protegir això, un bé comú que és la 
convivència, més enllà del que cadascú de nosaltres pensi i defensi. 
 
I crec que en aquesta ciutat, a més a més, hem sigut capaços de construir 
aquestes aliances, aquestes relacions entorn a aquests temes i d’altres, i ho 
hem fet. I en aquest Ple es va parlar, es va debatre i es va acordar sobre el 
Dret a decidir. Això no es pot negar, sobretot a un grup municipal que li 
encanta tant la història de les actes dels Plens municipals. 
 
I s’han fet, fins a on jo crec que s’han de fer, les coses, i crec que el que hem 
de fer és la nostra feina, i la nostra feina està molt més relacionada, com 
comentava l’Emilia, com també ha comentat en Vidal, amb el dia a dia de les 
coses que ens afecten i ens pertoquen.  
 
I crec que està bé fer aquest debat, no em produeix cap tipus de sensació 
agre, però sí que em molesta la perversió del debat, perquè busca un 
instrumentalisme, no busca un posicionament raonable i racional de cadascú 
de nosaltres, és un pur instrument per demà, potser, aconseguir quatre ratlles 
en un medi de comunicació. 
 
Tal com funcionen les coses avui en dia, aquesta immediatesa que ho elimina 
tot d’una forma ràpida, doncs que ningú es preocupi, anirem també aquesta 
vegada al núvol que està per allí, i penjarem les nostres notícies sobre que ha 
passat avui aquí, aquesta nit. 
 
Aterrant, hi ha una demanda per part d’un Grup municipal que es faci una 
votació nominal, per tant, el que hem de fer ara és, primer, manifestar-nos si 
estem a favor que es produeixi aquesta votació nominal. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta de votar nominalment l’esmena presentada per 
ERC-AM en els termes prevists pel l’article 137 del ROM, els reunits l’aproven 
per unanimitat. 
 
Seguidament es procedeix a efectuar la votació nominal, sent anomenats 
individualment per la Secretària General els membres del Ple a fi que emetin 
el seu vot, amb el resultat següent: 
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Daniel Serrano Coronado ..............................................................  no 
Manuel Casado Ruiz ......................................................................  no 
Sergio Gómez Márquez .................................................................  no 
Raquel Albiol i Gilabert .................................................................  si 
Francesc Sànchez i Garcia .............................................................  si 
Jorge García Mulet ........................................................................  no 
Anna-Clara Martínez Fernández ...................................................  no 
Daniel Martínez Rodríguez............................................................  no 
Vidal Aragonés Chicharro ..............................................................  s’absté 
Angel Camacho Hervás .................................................................  s’absté 
José David Garcia Muñoz ..............................................................  s’absté 
Maria Carmen Lopez Alvarez ........................................................  s’absté 
Antonio Balmón Arevalo ...............................................................  no 
Emilia Briones Matamales ............................................................  no 
Manuel Ceballos Morillo ...............................................................  no 
Maria de las Mercedes Fernández García ....................................  no 
Sergio Fernández Mesa .................................................................  no 
Rocío García Pérez ........................................................................  no 
Antonio Martínez Flor ...................................................................  no 
Aurora Mendo Sánchez.................................................................  no 
José Manuel Parrado Cascajosa ....................................................  no 
Montserrat Pérez Lancho..............................................................  no 
Enrique Vanacloy Valiente ............................................................  no 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Queda desestimada aquesta esmena i ara passaríem a la Moció del Partit 
Popular, que entenc que tots els grups ja ens hem manifestat, no? 
 
 
 

No havent cap més intervenció i a la vista del petitum de la moció presentada 
pel Partit Popular, es dóna per finalitzat l’anàlisi d’aquest punt sense sotmetre 
la Moció a votació. 
 
 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi hauria una pregunta presentada per escrit del Partit Popular, que està 
contestada suposo. 
 
Hi ha alguna pregunta o algun prec?. 
 
 
Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Al Ple celebrat el 29 de maig de 2014 aquest Grup Municipal es va interessar pel grau 
de coneixement que, a l’anterior mandat, el Govern Municipal del PSC tenia sobre 
l’Associació A.C.C.S.M. radicada en el local-baixos de la Carretera d’Esplugues, númro 
6. 
 
Des del passat 9 de juny de 2015 aquest local està tancat i és del nostre interès 
conèixer quins són els motius d’aquest tancament i precinte del mateix per part de la 
Guàrdia Urbana. 
 
De la mateixa manera, és del nostre interès que se’ns expliqui si hi ha altres 
associacions o entitats amb activitats iguals o similars a l’esmentada i si també han 
sigut tancades/precintades i, si fos el cas, quins han estat els motius. 

 
... 

 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde i ràpidament per a tancar ja aquest Ple. Una pregunta que ve a 
col·lació d’allò manifestat anteriorment amb el tema del que ha succeït els 
últims dos mesos en Cornellà, amb el tema d’aquesta contracta que no acaba 
de funcionar bé en els últims temps. 
 
Doncs és preguntar si en Cornellà, a la vista de situacions extremes que es 
produeixen pel clima, quan succeeixen altes temperatures i falta de pluges, 
etc... si l’Ajuntament té contemplat cap pla per a fer front a aquesta mena de 
situacions excepcionals, per evitar situacions molestes com les que s’han 
produït aquests últims mesos. I en cas contrari, si no ho té, dons si té previst 
un per evitar en el futur situacions com les viscudes. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé donarem la resposta per escrit, però li avanço que ja hem explicat 
que fa tres setmanes vam posar en marxa un pla especial per treballar i 
disminuir els períodes d’aquesta situació. Algun prec?. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
El primer era per al Regidor d’Esports i per donar-li forma al prec, seria: 
 
Sol·licitar-li que en certa forma aconsegueixi dirimir la controvèrsia que 
existeix entre els veterans del Club Esportiu Almeda i el President de 
l’Associació, que sembla ser dirigeix o té la potestat al camp. 
 
I en aquest mateix prec, per a què així pugui fer l’altre. És a dir, un prec bis, 
que ens faci passar, si és tan amable, el conveni exclusiu que hi ha entre 
l’Ajuntament i el Club Esportiu de futbol Almeda. 
 
El segon prec, faig un petit preàmbul. Al 2011, el Partit Popular o el Grup 
municipal del Partit Popular va sol·licitar la creació del Consell de Comerç o 
Petit Comerç, com li diuen els partits majoritàriament d’esquerres que hi són 
a l’arc. I es va aprovar la Moció a on es crearia el Consell de Comerç. 
 
Posteriorment, l’any passat, 2014, vam sol·licitar de nou la creació del Consell 
de Comerç. Se’ns va dir que s’estudiaria i atenent a què el Consorci de Comerç 
ja ha desaparegut, a efectes de liquidació a finals d’any, el prec nostre seria 
que, ja que tots els grups municipals o partits municipals han portat a la seva 
campanya, en certa manera parlar del petit comerç a Cornellà, el prec seria, 
crear el Consell de Comerç a Cornellà, que abans existia i que certament va 
funcionar. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé. 
 
 

Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Demanem al Ple municipal de Cornellà que doni suport públic a les 
reivindicacions del Comitè d’Empresa de Valeo Climatización, contra la decisió 
de traslladar l’activitat productiva i tancar la planta de Martorelles, i per 
decidir un pla industrial de futur per aquest centre de treball.  
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Des d’ahir dimecres 29 de juliol, a partir del torn de la nit, es va convocar una 
vaga indefinida en defensa dels lloc de treball, vuit dels quals són ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat, Cornellà, i la continuïtat de la planta industrial 
Vallesana. 
 
El Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa, igual que la nostra organització comarcal, han donat suport 
aquest matí a la concentració a les portes de l’empresa, on hem estat 
acompanyats per delegats i delegades d’altres plantes de Valeo a l’Estat i 
d’altres empreses de la comarca, en solidaritat amb els treballadors i les 
treballadores de Valeo. 
 
En tant que hi ha veïns i veïnes de Cornellà afectats, preguem igualment que 
des del Govern municipal es facin les gestions oportunes per intercedir, junt 
amb el Comitè d’Empresa contra el tancament de la planta, en la mesura de 
les seves possibilitats. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Prec. 
 
El passat 1 de desembre de 2014, el Grup de Ciutadans va presentar una sèrie 
d’al·legacions a les Ordenances Fiscals. Algunes d’elles es van desestimar 
perquè es solapaven amb les mesures fiscals que formaven part d’una de les 
bases que va aprovar la Junta de Govern Local. 
 
Per tot l’exposat, el Grup municipal de Ciutadans prega, tramitar una còpia de 
les bases d’ajudes fiscals que aprovà la Junta de Govern Local. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Una pregunta. 
 
El passat 27 d’abril de 2015, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona va 
publicar l’anunci de les subvencions iguals o superiors a 3.000 euros, 
concedides per la Diputació de Barcelona durant el primer trimestre del 2015. 
 
Dins d’aquest anunci l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha sigut 
beneficiari d’una subvenció amb import de 392.829,20 euros per a la 
reactivació econòmica. 
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Voldríem sol·licitar les bases reguladores d’aquesta subvenció i també saber 
quines mesures es duran a terme per a la reactivació del comerç local. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que t’has equivocat, però bé, ja respondrem, perquè no és sobre aquest 
tema per què es van donar aquests diners. 
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Cornellà en Comu-Crida per Cornellà hem pres la decisió de retornar les targes 
de la zona blava, perquè la nostra opció és incentivar l’ús del transport públic, 
a peu o en bicicleta. 
 
Llavors, creiem que per l’exercici de les nostres funcions no és necessari 
perquè, malgrat què Cornellà és una ciutat gran, no és lo suficientment gran 
com per a tenir que transportar-nos en cotxe. Té diversos medis de 
transports, jo mateixa visc a Almeda i em desplaço majoritàriament a peu. 
 
Desprès s’acceptaria només en cas d’organitzacions que vinguessin a la ciutat 
a fer algun acte informatiu. I, a més, creiem que suposa una desigualtat de 
condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes de Cornellà, que 
també tenen que desplaçar-se en el seu horari de treball. 
 
Llavors, a més, sol·licitem que fos per a tots els Regidors. 
 
Ara tenim una pregunta, no és directament del nostre Grup sinó d’un grup de 
ciutadans que ens han demanat que ho portéssim aquí al Ple justament en 
aquest apartat. I va una mica també en relació amb el tema de la neteja dels 
carrers.  
 
Hi ha una queixa sobre la brutícia que hi ha al carrer, la falta de reg de les 
zones verdes i, desprès, una plaga de paneroles que hi ha en tota la ciutat. 
 
La pregunta és si hi ha cap mesura en marxa o pensada per acabar amb 
aquesta plaga, per a netejar la ciutat, perquè comparada amb altres municipis 
com El Prat de Llobregat, hi ha una diferència bastant substancial. 
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Passem aquesta pregunta, sobretot el tema dels insectes, que no és una 
petició directament nostra sinó que és una petició de la ciutadania, d’un 
sector de la ciutadania. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, donarem resposta. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Tinc un prec que va en la mateixa línia que la del company d’Esquerra Unida 
Alternativa. 
 
Aquest matí, jo mateixa he anat a Martorelles a donar recolzament als 
companys de Valeo, a les nou famílies de Cornellà que l’empresa els hi ha 
notificat que han de marxar de Martorelles a Zaragoza. 
 
I, per tant, el que faig al prec és demanar a l’Alcaldia que s’enviïn els acords 
que les institucions que estàvem allà aquest matí hem pactat, i, per tant, 
doncs creiem fonamental que la Generalitat intervingui. 
 
Per tant, demanaria que demà mateix l’Alcalde enviés una carta per tal de 
notificar-ho, perquè creiem que és molt important defensar l’activitat a la 
planta i el manteniment de tots els llocs de treball. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les deu hores, de la qual s’estén la present acta, que és 
signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la Secretària General, que 
ho certifico. 
 
 


