
 
 

 
 

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

 

 1 

ACTA PLE NÚM. 11/15 

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

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE SETEMBRE DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 30 de 
setembre 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. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 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 
 
 
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. 10/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 de juliol d’enguany. 

 

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 Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Només fer constar que evidentment en una part de la sessió no hi era i en les 
votacions tampoc. Per tant, revisar que no vaig ser en tota la sessió, i no podia 
votar, com apareix en alguna votació. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Una esmena molt concreta. En relació al que es recull a la pàgina 207, 
paràgraf cinquè, a la vuitena línia apareix la referència “castellans-andalusos”, 
quan realment nosaltres el que vam dir era castellans andalusos, és a dir, 
simplement eliminar la barra entre castellans-andalusos i transformar-lo per 
una coma. 
 
 

VOTACIÓ         UNANIMITAT 

 
 
ESMENES APROVADES 
 
En les pàgines 167, 175 i 177, on diu: 
 
... 

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

Gómez Márquez. 
... 

 
Ha de dir: 
 
... 

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

... 
 
 
En la pàgina 207, paràgraf cinquè, a la vuitena línia, on diu: 
 
... 
... oligarquia espanyola formada per castellans-andalusos, però també per ... 

... 
 
Ha de dir: 
 
... 
... oligarquia espanyola formada per castellans, andalusos, però també per... 

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

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 3205/15 de data 28 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 passat dia 13 
de juny, aquesta Alcaldia, dins del nou Cartipàs Municipal, va procedir a determinar la 
nova configuració de la Junta de Govern Local i el seu nou règim de delegacions de 
competències a favor d’aquest òrgan municipal, mitjançant el Decret núm. 
2796/2015, de 15 de juny. 
 
Atès que amb posterioritat s’han detectat una nova necessitat que aconsella ampliar 
aquest règim de delegacions amb una atribució delegada més, relacionada amb els 
processos de selecció del personal dels plans d’ocupació locals.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Ampliar les competències que la Junta de Govern Local ha d’ostentar per 
delegació d’aquesta Alcaldia i, amb aquesta finalitat, modificar l’apartat referit a la 
matèria de personal del punt tercer de la part dispositiva del Decret núm. 2796/2015, 
de 15 de juny, incloent com a núm. 5 la competència següent: 
 
5. Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció del personal a contractar, 

temporalment, en al marc dels Plans de foment de l’ocupació que promogui o 
gestioni aquest Ajuntament, quan aquesta competència no estigui atribuïda per 
cap norma legal al Ple municipal. 

 
Segon.- Aquestes delegacions s’ajustaran al mateix règim jurídic determinat al Decret 
núm. 2796/2015, de 15 de juny. 
 
Cinquè.- En conformitat amb el que disposa l’article 177 del ROM, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes 
delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, encara 
que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 
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Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores membres de la 
Junta de Govern local, als Portaveus dels Grups Polítics Municipals i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí 
d’Informació Municipal, 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. 
 
Vuitè.- 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. 3206/15 de data 28 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1994, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, en 
qualitat d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de 
caire informatiu però no resolutiu, creat en conformitat amb el que disposaven llavors 
els articles 59 i 60 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
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 representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Entitats del sector, 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups 
Polítics municipals i de les esmentades Entitats. 
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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 i Institucions representades, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar als membres que, juntament amb aquesta Alcaldia, com a 
president nat del Consell Comunitari de Serveis Socials 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 Joana Piñero Romera 
- Suplent: Senyora Laura Cantenys Garriga 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria González Caballo 
- Suplent: Senyor Julián García Petit 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria de los Ángeles Guzmán Guzmán 
- Suplent: Senyora Maria Cruz Otxoa Álvarez 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Carles Alemany i Lluís 
- Suplent: Senyor Francesc Sànchez i García 
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 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 Elisa Corral Lozano 
- Suplent: Senyora Betlem Roman Saborit  

 
 

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

 
- Titular: Senyor Maximiliano Palacios Palacios 
- Suplent: Senyora Maria Turruchel Alcantud 

 
 
 
2.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 Càritas Arxiprestal de Cornellà 
 

Titular: senyor Manuel Bastida Olmos 
Suplent: senyora Montserrat García Vives 

 
 

 Associació Salut Mental Baix Llobregat 
 

Titular: senyor Juan Alvarez Martínez  
Suplent: senyora Mª Teresa Román Sánchez 

 
 

 Associació de Veïns de Sant Ildefons 
 

Titular: senyor Julián Gallargo Gallego 
 
 

 Fundació per a l’atenció a persones dependents 
 

Titular: senyor Josep Serrano Marquez 
 
 

 Associació Familiars d’Alzheimer Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Antonia González Castilla 
Suplent: senyora Mª Clara Avellan Matas  
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 Federació d’Associacions de Pares d’alumnes de Cornellà (FAMPA) 
 

Titular: senyora Susana González Espejo 
Suplent: senyora Angels Valero Navarrete  

 
 

 Coordinadora contra la marginación 
 

Titular: senyor Miguel Moreno Rodríguez 
Suplent: senyor Alfons Cuxart Mèlich  

 
 

 APRODICO 
 

Titular: senyor Saturnino Olalla Encinas 
Suplent: senyor Alonso Gascón Hurtado 

 
 

 Acció Solidària contra l’atur 
 

Titular: senyor Jordi Ollé Recort 
Suplent: senyor Oriol Romances Vidal 

 
 

 CCOO BLLAPAG 
 

Titular: senyor Benigno Martínez Ojeda 
Suplent: senyora  Saida Ehliluch Antit 

 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO) 
 

Titular: senyora Bárbara Isla Gil 
Suplent: senyora Montserrat Raset Garriga 

 
 

 Càritas Diocesana de Barcelona 
 

Titular: senyora Inma Morral Marcús 
Suplent: senyora Laia Feltrer Torrent 

 
 

 UGT Baix Llobregat 
 

Titular: senyorJuan Miguel Villalón Plaza 
Suplent: senyora Victoria Corbacho Arana 
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 Creu Roja a Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyor Pedro Martínez Hervás 
Suplent: senyora Concepción Herráiz Cañas 

 
 

 Associació Botiga Solidària 
 

Titular: senyora Concepción Velarde Cidoncha 
 
 
Segon.- Mantenir al senyor José Lucena Gómez, Cap Administratiu de Salut Pública, 
Consum i Benestar, com a Secretari del Consell Comunitari de Serveis Socials de 
Cornellà de Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest càrrec per l’article 11 del 
seu Reglament Orgànic. 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Departament d’Acció Social, Salut Pública i Benestar, 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 primera sessió 
extraordinària 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. 3207/15 de data 28 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 31 d’octubre de 1996 aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Municipal de l’Esport 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 esportiva de la ciutat. 
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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 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 disposen els articles 7 i 11, respectivament, d’aquest Reglament 
Orgànic, els membres del Ple del Consell representatius  del Grups Polítics municipals i 
de les entitats esportives, i els de la seva Comissió Permanent, representada per  
persones elegides d’entre els membres del plenari i per personalitats de reconegut 
prestigi en el món de l’esport de Cornellà, seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant 
l'oportú decret, a proposta dels seus Portaveus i dels representants legals de les 
esmentades Entitats. 
 
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 Municipal de l’Esport, integraran el Ple d’aquest, d’acord amb el detall 
següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Regidor Senyor José Manuel Parrado Cascajosa  
 
 

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: Senyor Francisco Aguilar Gallardo 
- Suplent: Senyora Ot García Ruiz 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Pedro Ángel Martín Ruíz 
- Suplent: Senyor Julián García Petit 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
- Titular: Senyor Fernando Viñas Rodríguez  
- Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Ernest Giralt i Batlle 
- Suplent: Senyor Ignasi Doñate i Sanglas 

 
 

 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 Hilario Aguiler Rodríguez  
- Suplent: Senyor Sergio Gómez Márquez 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Andrés Salinas Martín 
- Suplent: Senyor Manuel Casado Ruíz 

 
 
 
2.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 Club Esportiu Cornellà 
 

Titular: Senyor Luís Pemán Bona 
Suplent: Senyora Olga Cruz Condeminas 

 
 

 Club Natació Cornellà 
 

Titular:  Senyor Josep Lluis Galé i Mateo 
Suplent: Senyor Francisco Javier Nieves Barrera 
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 Club Basket Almeda 
 

Titular: Senyor Manuel Estepa Jiménez 
Suplent: Senyora Jerònima Sánchez Orozco 

 
 

 Associació Esportiva Joventut Riera 
 

Titular: Senyor Pau García Pérez 
Suplent: Senyor José Manuel Rubio Rodríguez 

 
 

 Club Deportivo Fontsanta Fatjó 
 

Titular: Senyor Joaquin Morales Castillo 
Suplent: Senyora Iolanda Gargallo Vázquez 

 
 

 Cornellà Atlètic 
 

Titular: Senyor Carles Font Sancho 
Suplent: Senyor Manuel Moreno Velázquez 

 
 

 Rugby Club Cornellà 
 

Titular: Senyor Jesús Sanz Brota 
Suplent: Senyor Angel Miño Salinas 

 
 

 Unió Excursionista de Catalunya 
 

Titular: Senyor Miquel Badrines i Tapia 
Suplent: Senyor Francesc Mitjavila Babot 

 
 

 Club Deportivo Almeda 
 

Titular: Senyor Angel Alonso Barredo 
Suplent:  Senyor José Mingorance Alonso 

 
 

 Club Bàsquetbol Cornellà 
 

Titular: Senyor José Manuel Hernández González 
Suplent: Senyor Pedro Mejías Manzano 
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 Club Handbol Ràpid Cornellà 
 

Titular: Senyor Servando Jiménez Ibàñez 
Suplent: Senyor Jesús Manuel Gómez Hortelano 

 
 

 Bàsquet Femení Cornellà 
 

Titular: Senyor Miguel López Sánchez 
Suplent Senyor José Antonio López Luis 

 
 

 Club Escacs Cornellà 
 

Titular: SenyorJuan Bosco Tebar Ramon 
Suplent: Senyor Luis Enrique Zevallos Garcia 

 
 

 Unió Esportiva Cornellà 
 

Titular: Senyor Alejandro Talavera Nos 
Suplent: Senyor Javier Sancho Garcia 

 
 

 Esport Ciclista Cornellà 
 

Titular: Senyor Jordi Portet i Fontseré 
Suplent: Senyor Felipe Garcia Molina 

 
 

 Club Cornellà Futbol Sala 
 

Titular: Senyor Alfredo Fernández Casanova 
Suplent: Senyor José Antonio Galvez Recio 

 
 

 Club Petanca Cornellà 
 

Titular: Senyor José Cano Martínez 
Suplent: Senyor Pedro Rodríguez Sánchez 

 
 

 Unificació Esportiva Sant Ildefons 
 

Titular: Senyor Jorge Rodríguez Romera 
Suplent: Senyor Miguel Vidal Vázquez 
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 Federació Catalana de Tennis 
 

Titular: Senyor Xavier Hosta Rovira 
Suplent: Senyor Jordi Mercadé Ravell 

 
 

 Club d’Atletisme Can Mercader 
 

Titular: Senyor Agustí Flores Aguilar 
Suplent: Senyora Cristina Huerga Martínez 

 
 

 Associació de Clubs de Petanca de Cornellà  
 

Titular: Senyor Manuel Quesada Garrigós 
Suplent: Senyor Inicial López Muñoz 

 
 

 Associació de Pesca Carpa i Daurada 
 

Titular: Senyor Santiago Martín Gutiérrez 
Suplent: Senyor Francisco Muñoz Garcia 

 
 

 Club Agility Cornellà 
 

Titular: Senyor Antonio Carmona Murillo 
Suplent: Senyor Oscar Bravo Hernández 

 
 

 Club Petanca La Miranda 
 

Titular: Senyora Margarita del Pilar Zamorano Bugueño 
Suplent: Senyor Salvador Cortés Ríos 

 
 

 Club Deportivo Shingi Kai Cornellà 
 

Titular: Senyor Miguel Fernández Vázquez 
Suplent: Senyora Marisol Miñano Cánovas 

 
 

 Club d’Escacs Peón Doblado 
 

Titular: Senyor Ignasi Archs Garriga 
Suplent: Senyor Daniel García Llargues 
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 Club Petanca Sant Ildefons 
 

Titular: Senyor Antonio Pérez Sánchez 
Suplent: Senyor Juan Manuel Bergua Funes 

 
 

 Club Pàdel Cornellà 
 

Titular: Senyor Miguel Gutiérrez Soriano 
Suplent: Senyor Antonio Moral Armada 

 
 

 Associació Esportiva Sandor 
 

Titular: Senyora Mª Pilar Millà Soria 
Suplent: Senyora Lourdes Fernández Avila 

 
 

 Secció (+) Mediambient. Excursions. Cultura 
 

Titular: Senyor Joan Ruiz Cantos 
 
 
Segon.- Designar als membres que, junt amb el President, formaran la Comissió 
Permanent del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat. 
 
 

Entre els membres del Plenari: 

 

 Senyor Jospe Lluís Galé Mateo. Club Natació Cornellà 

 Senyor Carles Font Sancho. Cornellà Atlètic 

 Senyor José Manuel Hernández González. Club Basquetbol Cornellà 

 Senyor Miguel López Sánchez. Basquet Femení Cornellà 

 Senyor Alejandro Talavera Nos. Unió Esportiva Cornellà 

 Senyor Alfredo Fernández Casanova. Club Cornellà Futbol Sala 

 Senyor Joaquin Morales Castillo. Club Deportivo Fontsanta Fatjó 

 Senyor Luís Pemán Bona. Club Esportiu Cornellà 

 Senyor Manuel Quesada Garrigós. Associació de Clubs de Petanca 
 
 

Entre personalitats de reconegut prestigi del món esportiu de la ciutat: 

 

 Senyor Reyes Estévez López 

 Senyor Rafel Sánchez Martín 
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Tercer.- Mantenir al senyor Salvador Valls Cuello, Director d’Esports, com a Secretari 
del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de Llobregat, amb les funcions atribuïdes 
a aquest per l’article 13 del seu Reglament Orgànic. 
 
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Departament d’Acció Comunitària, Esports, Joventut i Solidaritat, 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 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. 3208/15 de data 28 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 31 d’octubre de 1996, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Municipal de la Cultura 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 cultural 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 disposen els articles 7 i 11 respectivament, d’aquest Reglament 
Orgànic, els membres del Ple del Consell representatius dels Grups Polítics municipals 
i de les entitats culturals, i els de la seva Comissió Permanent, que estarà 
representada per un nombre determinat de membres del plenari i per personalitats 
de reconegut prestigi en el món de la cultura de Cornellà, seran nomenats per 
l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels seus Portaveus i dels 
representants legals de les esmentades Entitats. 
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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 Municipal de la Cultura, integraran el Ple d’aquest, d’acord amb el detall 
següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENTA 

 
Regidora Senyora Rocío García Pérez 
 
 

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 Nelia Martínez Gallardo 
- Suplent: Senyora Dominique Ramos Sánchez 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Meritxell Romances Cuxart 
- Suplent: Senyor David Colomera Pizarro 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria Cruz Otxoa Álvarez  
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez  

 
 

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

 
- Titular: Senyor Albert Otero i Girbau 
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 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 Lluís Torrens Campillo 
- Suplent: Senyora Anna Caminals Lecha  

 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria Turruchel Alcantud 
- Suplent: Senyora Isabel Espinosa Fernández 

 
 
 
2.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 Club d’Amics del Ferrocarril - Cornellà 
 

Titular: senyor Eric Valverde Collado 
 
 

 Asociación de Vecinos La Miranda de Cornellà 
 

Titular: senyor José Lora Pérez 
 
 

 Amics de la Sardana de Cornellà 
 

Titular: senyora Carmen Estivill García 
 
 

 Associació Ornitològica La _Cadernera de Cornellà 
 

Titular: senyor Manuel Reina Sánchez 
 
 

 Associació Cultural Galega Rosalia de Castro 
 

Titular: senyor Alfonso Rico García 
 
 

 Peña Atletico Minas de Cornellà 
 

Titular: senyor Guillermo Quesada Herrero 
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 Coral Nova de Cornellà 
 

Titular: senyor Esteban López Torres 
 
 

 Peña Cultural Andaluza y Flamenco Recreativa Los Aficionaos 
 

Titular: senyora Angeles Camacho Cardenal 
 
 

 Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Concha Urbano Raigón 
 
 

 Unión Excursionista de Cataluya de Cornellà 
 

Titular: senyor Octavi Celma Ruiz 
 
 

 Cornellart, Traços, Arts Plastiques, Difusió 
 

Titular: senyora Pilar Gómez de Miguel 
 
 

 Associació Andaluza Hijos de Almáchar 
 

Titular: senyor Manuel Alcántara Ruiz 
 
 

 Federación de Asociaciones de Vecinos de Cornellà 
 

Titular: senyora Concepción Velarde Cidoncha 
 
 

 Els Diables de Cornellà 
 

Titular: senyor Salvador Montell Puigarnau 
 
 

 Associació de Veïns del Casc Antic de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Isabel Carmona Sánchez 
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 Orfeo Catalonia 
 

Titular: senyor Eugeni Tamarit Oro 
 
 

 Patronat Cultural i Recreatiu 
 

Titular: senyor Juan José Chavez Maya 
 
 

 Agrupació Sardanista de Cornellà 
 

Titular: senyor Eduard Anguera i Just 
 
 

 Asociación de Vecinos Barrio Riera 
 

Titular: senyor José Crespin Gómez 
 
 

 Asociación de Vecinos del Barrio de Gabarras 
 

Titular: senyor Emilio Rodríguez Ros 
 
 

 Associació Cultural Gent i Futur 
 

Titular: senyora Matilde Gómez Gómez 
 
 

 Asociación Cultural Recreativa Peña Dominó 
 

Titular: senyora Tamara Alvarez Martin 
 
 

 Castellers de Cornellà 
 

Titular: senyora Mª del Valle Alvarez García 
 
 

 Foment de Cultura Popular de Cornellà 
 

Titular: senyor Marcel Casas Vidal 
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 Asociación Cultural Extremeña San Isidro Labrador 
 

Titular: senyora Esperanza Megias Román  
 
 

 Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Carmen Romero López 
 
 

 Cor Jove Zetzània 
 

Titular: senyora Susana Muñoz López 
  
 

 Hermandad de la Coronada en Cataluña 
 

Titular: senyor Antonio Rodríguez Vázquez 
 
 

 Coordinadora de Entidades del Barrio Gavarra 
 

Titular: senyor Guillermo Quesada Herrero 
 
 

 Comissió Ciutadana per a la Normalització Lingüística de Cornellà 
 

Titular: senyor Joan Vicente Ortuño 
 
 

 Casa Cultural y Recreativa Castilla-La Mancha 
 

Titular: senyora Mª Concepción Nata Naya 
 
 

 Asociación Cultural El Arte del Flamenco 
 

Titular: senyora Mª José García Montes 
 
 

 Mediambient. Excursionisme. Cultura MEC 
 

Titular: senyor Joan Ruiz Cantos 
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 Associació per promoure i crear un museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) 

 
Titular: senyora Pura Fornals Sánchez 

 
 
Segon.- Designar als membres que, junt amb el President, formaran la Comissió 
Permanent del Consell Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
 

1. Entre els membres del Plenari: 

 

 Senyora Rocío García Pérez 

 Senyora Nelia Martínez Gallardo 

 Senyora Meritxell Romances Cuxart 

 Senyora Mª Cruz Otxoa Álvarez 

 Senyor Alberto Otero i Girbau 

 Senyor Lluis Torrens Campillo 

 Senyora Maria Turruchel Alcantud 

 Senyora Angeles Camacho Cardenal 

 Senyor Manuel Alcántara Ruiz 

 Senyor Alfonso Rico García 

 Senyor Salvador Montell Puigarnau  

 Senyor Eugeni Tamarit Oró 

 Senyor Juan José Chavez Maya 
 
 

2. Entre personalitats de reconegut prestigi del món cultural de la ciutat: 

 

 Senyora Julia Ruiz Antequera 

 Senyora Carol Rodríguez Colás 

 Senyora Montserrat Orozco Cees  

 Senyor Ignasi Guasch Martínez 
 
 
Tercer.- Mantenir al senyor Ramón Montserrat Martínez, Director de Cultura, com a 
Secretari del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, amb les 
funcions atribuïdes a aquest per l’article 13 del seu Reglament Orgànic. 
 
Quart.- 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. 
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Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa 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. 3227/15 de data 29 de juliol. 
 
... 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2934/2015, de 2 de juliol, es va procedir a la 
determinació de les persones que havien de constituir en aquest mandat la Comissió 
Consultiva d’Accés del Ciutadà a la Informació i Documentació Municipal, sota la 
presidència del regidor a favor del qual aquesta Alcaldia ha delegat les seves 
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. 
 
Atès que en la redacció d’aquest Decret es va incórrer en un error material, al fer 
constar que el regidor que havia d’assumir la presidència d’aquesta Comissió 
s’anomenava Sergio Fernández Díaz, en lloc de Sergio Fernández Mesa. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de la 
Llei 30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú i 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.- Rectificar l’error material detectat al Decret dictat per aquesta Alcaldia amb 
el núm. 2934/2015, de 2 de juliol, pel qual es va procedir a la determinació de les 
persones que havien de constituir en aquest mandat la Comissió Consultiva d’Accés 
del Ciutadà a la Informació i Documentació Municipal, en el sentit que el regidor que 
ha d’assumir la seva presidència s’anomena Sergio Fernández Mesa, en lloc de Sergio 
Fernández Díaz. 
 
Segon.- Esmenar aquest error, també, en la publicació d’aquest Decret a la Seu 
electrònica municipal efectuada en compliment del Principi de Transparència, i 
comunicar-lo al regidor afectat pel seu coneixement i efectes.  
 
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. 

... 
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- Decret núm. 3242/15 de data 30 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 23 de juliol de 1998, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional  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 els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits 
d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la cooperació i la solidaritat 
internacional. 
 
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 disposen els articles 7 i 11, respectivament, d’aquest Reglament 
Orgànic, els membres del Ple del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals 
i de les Entitats cíviques de la ciutat, i els de la seva Comissió Permanent, que estarà 
representada per un nombre determinat de membres del plenari i per personalitats 
de reconegut prestigi en el món associatiu de Cornellà, seran nomenats per l'Alcalde, 
mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 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 Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de 
Llobregat, integraran el Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Regidor senyor José Manuel Parrado Cascajosa  
 
 

2. VOCALS 

 
2.1 Per part dels Grups Polítics Municipals: 
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 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Jordi García Guitart  
- Suplent: Senyora Ot García Ruiz 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Silvia Carmona Vidal 
- Suplent: Senyora Olga Hernández de León 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Pablo Heerdt Aznar  
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

 
 

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

 
- Titular: Senyor Isidor Díaz i Coma 
- Suplent: 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). 

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

 
 

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

 
- Titular: Senyor Cristian Blazquez Gómez 
- Suplent: Senyor Manuel Casado Ruiz 
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2.2 Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 Cornellà Solidari 
 

Titular: senyor Pedro Rodríguez Guijarro 
Suplent: senyora Maria Escola Canal 

 
 

 Fundació Pau i Solidaritat 
 

Titular: senyora Alfonsa Santisteban Castillo 
Suplent: senyor Eduardo Lodar Larena 

 
 

 Associació Educació Popular Carlos Fonseca Amador 
 

Titular: senyor Genís Otalora García 
Suplent: senyora Susana Coromina Pérez 

 
 

 Creu Roja Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Elisa Gracia Cortijo 
 
 

 Associació Veïnal La Gavarra 
 

Titular: senyor Emilio Rodríguez Ros 
Suplent: senyor Manuel Rodríguez Martín 

 
 

 Associació Cultural Gent i Futur 
 

Titular: senyora Teresa Viu Sevilla  
Suplent: senyora Matilde Gómez Gómez 

  
 

 Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris 
 

Titular: senyor Juan Sánchez Osete 
Suplent: senyor Javier Martínez Villarreal 

 
 

 Fundació IPI Cooperació 
 

Titular: senyor Francisco Giménez Fuentes 
Suplent: senyora Cristina Curiel Benito  
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 Associació Mirades 
 

Titular: senyora Maria Barceló Garcia  
Suplent: senyora Sandra Barroso Expósito 

 
 

 Fundació Vicente Ferrer 
 

Titular: senyora Miriam Onrubia Jiménez 
Suplent: senyora Mª José Ruiz Tienda 

  
 

 Asociación de Ciencia y Tecnología Astrolabio 
 

Titular: senyora Carmen Rivas Plata Alvarez  
Suplent: senyor Víctor Giménez González 

 
 

 Amics de la Institució Claretiana 
 

Titular: senyora Mª Gracia García Baquero  
Suplent: senyora Núria Juncadella Morera 

 
 

 Asociación Togo Solidarite (ATOS) 
 

Titular: senyor Fiowoli Adevoun  
Suplent: senyor Adjo Djoka  

 
 

 Asociación Cultural Recreativa Peña Dominó 
 

Titular: senyor Antonio Martín Muñoz 
Suplent: senyora Tamara Alvarez Martín  

 
 
Segon.- Designar als membres que, junt amb el President, formaran la Comissió 
Permanent del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà 
de Llobregat. 
 
 

1. Entre els membres del Plenari: 

 

 Senyor Juan Sánchez Osete 

 Senyora Mª del Carmen Rivas Plata Álvarez 

 Senyor Francisco Giménez Fuentes  



 28 

 Senyor Emilio Rodríguez Ros 

 Senyora Elisa Gracia Cortijo 

 Senyora Alfonsa Santiesteban Castillo 

 Senyor Pedro Rodríguez Guijarro 
 
 

2. Entre personalitats de reconegut prestigi del món associatiu de la ciutat: 

 

 Senyor Joan Miquel Culillas Jalencas 
 
 
Tercer.- Designar al senyor Oscar Mestre Cabistany, Director de Joventut i Solidaritat, 
com a Secretari del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de 
Cornellà de Llobregat, amb les funcions atribuïdes a aquest per l’article 13 del seu 
Reglament Orgànic. 
 
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, així 
com al Departament d’Acció Comunitària, Joventut i Solidaritat,  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 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. 3271/15 de data 31 de juliol. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 31 de juliol de 2008, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, en qualitat 
d’òrgan sectorial de participació de caràcter permanent, amb competències de caire 
informatiu però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública municipal 
que afectin o es refereixin a la salut. 
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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 del Ple 
d’aquest Consell, en compliment del que disposen els articles 6, 7 i 11, 
respectivament, del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons aquests preceptes els membres del Ple del Consell representatius  
dels Grups Polítics municipals i de les entitats cíviques, i els de la seva Comissió 
Permanent, integrada per un nombre determinat de membres del plenari i per 
personalitats de reconegut prestigi en el món sanitari de Cornellà, han de ser 
nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret,  a proposta  dels seus Portaveus i 
dels representants legals de les esmentades Entitats. 
 
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 Municipal de Salut, integraran el Ple d’aquest, d’acord amb el detall 
següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENT 

 
Senyor Manuel Ceballos Morillo 
Regidor delegat de Territori i Sostenibilitat 

 
 

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 Ana Pilar Fernández Masià 
Suplent: Senyora Aurora Rosa Trinitat 

 
 

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

 
Titular: Senyora Ana María Díaz Vázquez 
Suplent: Senyor Antonio Paz Virvet 
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 En representació del Grup Municipal del Partit Ciutadans – Partido de la 
Ciudadania (C’s) 

 
Titular: Senyor Iván Aguilar Franco  
Suplent: Senyor Francisco Blanco Hernández   

 
 

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

 
Titular: Senyor Jaume Palau i Balletbó 
Suplent: Senyor Manel Montserrat i Martínez 

 
 

 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 Ana Rosa Sevillano Palma 
Suplent: Senyora Maite Moreno Cantero 

 
 

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

 
Titular: Senyora Maria Antonia Martín Díaz 
Suplent: Senyor Ramón Domínguez Grau 

 
 
 
2.2 Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 AECE Cornellà 
 

Titular: senyora Maria Escolà Canal 
Suplent: senyor Jorge Navarro Ruiz 

 
 

 Associació Veïnal del Barri de la Gavarra 
 

Titular: senyor Emilio Rodríguez Ros 
 
 

 Associació de Veïns del Casc Antic – Barri Centre 
 

Titular: senyor Juan González Costela 
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 Associació de Veïns del Barri Padró 
 

Titular: senyor Matías Estaras Baladon 
Suplent: senyora Teodora Redondo Delgado 

 
 

 Creu Roja a Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Heliodora González Barguilla 
 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà (FAVCO) 
 

Titular: senyora Concepción Velarde Cidoncha  
Suplent: senyora Bárbara Isla Gil 

  
 

 Associació Familiars d’Alzheimer Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Antonia González Castilla  
Suplent: senyora Mª Clara Avellán Matas 

  
 

 Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Cornellà 
 

Titular: senyor Fernando Lacasa Saludas 
 
 

 Centre de Salut Mental Cornellà 
 

Titular: senyor Enric Sentís Hortet 
 
 

 Federació d’Associacions de Pares d’alumnes de Cornellà 
 

Titular: senyora Susana González Espejo 
Suplent 1: senyora Amgeles Valero Navarrete 
Suplent 2: senyor Luis López Muñoz 

 
 

 Prevenció Assistència i Seguiment, SL 
 

Titular: senyora Begoña de Isala Indart 
Suplent: senyora Avelina Moreno Trujillo 
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 Associació de Famílies de Malalts de Salut Mental Baix Llobregat 
 

Titular: senyor Jaume Vidal Forns 
Suplent 1: senyora Marta Agramunt i Ferré 
Suplent 2: senyora Enriqueta Vidal Domenech 

 
 

 Associació de Fibromialgia de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Mª Nieves Simón Borbala  
Suplent1: senyora Irene Andreu Mor 
Suplent 2: senyora Josefa Sánchez Olmedo 

 
 

 Associació Veïnal Sant Ildefons 
 

Titular: senyor Julián Gallardo Gallego 
 
 

 Centre d’Higiene Mental 
 

Titular: senyora Ana Sanjurjo Tasende  
Suplent 1: senyora Rosa Mª Guardia Cassà 
Suplent 2: senyora Blanca Granada Ybern 

 
 

 Associació de Veïns Barri Riera 
 

Titular: senyora Montserrat Raset Garriga  
Suplent: senyor Miguel Romero Ollero 

 
 
Segon.- Designar als membres que, junt amb aquesta Alcaldia, com a president nat 
del Consell Municipal de Salut, i amb la Vicepresidència, integraran la Comissió 
Permanent d’aquest Consell, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. Entre els membres del Plenari: 

 

 Senyora Ana Pilar Fernández Masià 

 Senyora Ana Mª Díaz Vázquez 

 Senyor Iván Aguilar Franco  

 Senyor Jaume Palau i Balletbó  

 Senyora Ana Rosa Sevillano Palma  

 Senyora Mª Antonia Martín Díaz  
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 Senyora Concepción Velarde Cidoncha  

 Senyora Heliodora González Barguilla  

 Senyora Antonia González Castilla  

 Senyor Jaume Vidal Forns 

 Senyora Susana González Espejo 
 
 

2. Entre personalitats de reconegut prestigi del món sanitari de la ciutat: 

 

 Senyor Angel Jover Blanca  

 Senyor Daniel Fernández Ponce  

 Senyora Beatriu Fuentes Bautista 

 Senyora Maria Rotllan Terradellas 
 
 
 
Tercer.- Designar a la senyora Cristina Gonzalo Martínez, Directora de Salut d’aquest 
Ajuntament, com a Secretaria del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, 
amb les funcions atribuïdes a aquest càrrec per l’article 13 del seu Reglament 
Orgànic. 
 
Aquest nomenament produirà efectes quan la senyora Cristina Gonzalo Martínez, 
actualment en situació d’excedència per cura de fill, es reincorpori al servei actiu a 
principis de 2016. Fins tant, assumirà la Secretaria d’aquest Consell, amb caràcter 
accidental i amb les mateixes funcions, la Técnica de Salut d’aquest Ajuntament, 
senyora Adela Garcia Trigo, que cessarà automàticament en el càrrec quan es 
reincorpori al servei actiu la titular. 
 
Quart.- Comunicar aquests nomenaments a les persones i Institucions afectades, 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 es disposa a l’article 22 
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. 3272/15 de data 31 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 30 de juliol, aquest Ajuntament ha 
procedit a la creació i determinació de la composició de la Comissió Informativa 
especial de caràcter permanent anomenada Comissió de Patrimoni Arquitectònic i 
Històric Artístic, que junt amb les Comissions Informatives de caràcter general 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 de forma específica estableix l’article 22 de la Normativa 
del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic d’aquesta 
ciutat i, també, 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 generals i especials de caràcter permanent 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 
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. 
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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 President Delegat de la Comissió de Patrimoni Arquitectònic i 
Històric Artístic al Tinent d'Alcalde, membre de la Junta de Govern Local i regidor 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Manuel Ceballos Morillo, restant 
aquesta Comissió integrada pels regidors i regidores següents: 
 
 

COMISSIO DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I HISTÒRIC ARTÍSTIC 

 
President Delegat:  Senyor Manuel Ceballos Morillo  
 
Vocals: 
 

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

 
- Titular: Senyor Manuel Ceballos Morillo 
- Suplent: Senyora Rocío García Pérez 

 
 

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

 
- Titular: Senyor José David García Muñoz 
- Suplent: Senyora Mª Carmen Lòpez Alvárez  

 
 

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

 
- Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
- Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
 

 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  
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 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 al President d’aquesta Comissió Informativa, 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, produirà efectes des del dia 
següent a la data de notificació d'aquest Decret al Regidor afectat i tindrà 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 al President de la Comissió 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 a la Directora del Departament d’Acció Territorial i 
Habitatge i al funcionari que actuï com a Secretari de la Comissió per delegació de la 
Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar aquesta delegació 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 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.” 

 
... 
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- Decret núm. 3323/15 de data 6 d’agost, rectificat pel Decret núm. 3332/15 
de data 7 d’agost. 
 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3323/15 de 6 d’agost, relatiu al cessament de la 
senyora Judith Ibáñez Vives, com Assessora de Polítiques d’Igualtat, amb efectes del 
dia 3 d’agost. 
 
Atès que en la redacció d’aquest Decret es va incórrer en un error de transcripció en 
relació amb l’import de retribució fent-se constar una quantitat de 13.345 euros. 
 
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 cessament de 
les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats pel Ple 
de la Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
vigent 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Rectificar l’error de transcripció detectat en la redacció del Decret d’Alcaldia 
núm. 3323/15 de 6 d’agost, fent constar el import correcte de retribució que és el 
següent: 
 
CÀRREC RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM  
 
Assessora de Polítiques d’Igualtat 14.345 € Judith Ibáñez Vives 
 
 
Segon.- Publicar aquest cessament 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. 
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Tercer.- 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. 
 
Quart.- Notificar aquest Decret a l’interessat, així com al Departament de Recursos 
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió que es convoqui. 

... 
 
 
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 2.1 és ampliar les competències de la Junta de Govern per delegació 
de l’Alcaldia, en el sentit que aquesta nova competència seria el poder 
aprovar la convocatòria i les bases per la selecció del personal a contractar 
temporalment en el marc dels Plans d’Ocupació. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Els punts 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 són els nomenaments de membres de 
Consells Municipals, de la Comissió Consultiva d’Accés del Ciutadà a la 
Informació i Documentació Municipal, i la Comissió de Patrimoni 
Arquitectònic i Històric Artístic. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt 2.9 és un decret mitjançant el qual es cessa com a personal eventual 
d’aquest Ajuntament, a la senyora Judith Ibáñez Vives. Com sabeu, la Llei 
General de la Seguretat Social estableix la incompatibilitat entre la pensió de 
jubilació i la feina o desenvolupament d’una activitat professional del 
pensionista, i també la incompatibilitat de desenvolupar llocs de treball del 
sector públic, a l’empara del que s’estableix precisament en aquesta Llei 
d’incompatibilitats. 
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Malgrat tot això, s’estableix així mateix una excepció a la pròpia regla 
d’incompatibilitats, establint que és possible compatibilitzar el fet de percebre 
una pensió amb una feina a temps parcial, en els termes que 
reglamentàriament es poden establir, el que es coneix com la jubilació 
flexible. 
 
Una vegada que hem fet una consulta a l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social sobre aquest tema, se’ns diu que ara és absolutament incompatible, tot 
i que fins ara, a Barcelona es permetia aquesta situació, per l’excepció que he 
explicat al paràgraf dos de la meva intervenció, a la segona part. A d’altres 
províncies no es permetia, a Barcelona sí. 
 
Però el que ha passat és que, una vegada que s’ha aprovat la jubilació activa, 
no ho permet de cap manera, i per analogia s’està aplicant aquesta 
incompatibilitat a la jubilació flexible. Per tant s’estan denegant totes les 
sol·licituds de jubilació flexible per a persones que ho vulguin compatibilitzar 
amb el treball en el sector públic. 
 
És a dir, com a conclusió, si la senyora Judith Ibáñez hagués continuat amb 
aquesta feina de càrrec de confiança, li haurien tret la pensió mensual que 
fins ara està rebent. Per això és el tema del cessament. 
 

VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 
 
 
Punt tercer.- 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. 3353/15 de data 10 d’agost. 
 
... 
 
Vist el Decret 174/2015 de 3 d’agost, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de data 4 d’agost, relatiu a la convocatòria d’Eleccions al Parlament de 
Catalunya, a celebrar el dia 27 de setembre d’enguany, per a la renovació dels seus 
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membres, i atès que, en conformitat amb l’article 56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, aquest 
Ajuntament, dins dels set dies següents a la convocatòria, està obligat a comunicar a 
la Junta Electoral de Zona els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta 
de cartells, pancartes i banderoles, a efectes de la celebració de la corresponent 
campanya electoral per part dels diferents candidats, partits, federacions, coalicions o 
agrupacions que es presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
2798/15 de 15 de juny, en la nova redacció donada al mateix pel Decret d’Alcaldia 
número 2802/15 del 18 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
en data 9 de juliol, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, 
pancartes i banderoles corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 27 de setembre d’enguany, els espais que 
es relacionen a continuació: 
 
 
RELACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT ELECTORALS 
 
 

    
COLUMNES 

BARRI CARRER TRAM SECCIÓ COL. 4M COL. >4M 

AL-FA Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues Ctra.Hospitalet/ P.Can Roses   20 

AL-FA Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues P.Can Roses/Ctra.D'Esplugues   25 

AL-FA Avda. Fama Ctra.Hospitalet / Ctra. del Mig Ctra. Hospitalet / FF.CC.   7 

  
 

Ctra.Hospitalet / Ctra. del Mig Tirso de Molina / Avda. Maresme   12 

  Marina FFCC:/Ctra. Mig FFCC:/Ctra. Mig   7 

  Pg.de la Campsa Ctra. Hospitalet /FFCC Ctra. Hospitalet /FFCC 4 15 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Silici- C/ Sant Ferran 1 23 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Sant Ferran - C/ Progres   22 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Progrès / Plaza Maresme   7 

  Cobalt Silici / Marina Silici / Marina   15 

  Ctra. Del Mig Marina/c/ Sant Ferran Marina/c/ Sant Ferran   19 

  Av. Maresma Silici/ C/ Progres Silici/ C/ Progres   39 

  Energia Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   33 

  Coure Energia/ Pg. De la Campsa Energia/ Pg. De la Campsa   8 

  Rosselló Silici / Pg. De la Campsa Silici / Pg. De la Campsa   9 

  Crom C/ Coure/ c/ Rosselló C/ Coure/ c/ Rosselló   9 

  Pg. De la Pau 
  

4 1 

  Sant Ferrran Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig 4 45 

AL-FA Baltasar Oriol Dolors Almeda / Porta Diagonal Dolors Almeda / Porta Diagonal 18 9 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig Victor Pradera / FF.CC.   11 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa Ctra.Prat-C/ Sant Ferran   25 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Sant Ferràn- C/ Silici   23 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Silici - Paseo de la Campsa   17 

  Alcalá Galiano Av. De la Fama/ Dolors Almeda Av. De la Fama/ Dolors Almeda   12 

  Progres Av. Maresma/ Ctra. Del Mig Av. Maresma/ Ctra. Del Mig   8 

  Albert Einstein Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma   19 

  Treball Sant Ferran/ Av. De la Fama Sant Ferran/ Av. De la Fama   8 

  Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda 5   

  Av. De la Fama Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   51 
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AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Ctra. de Hospitalet/S.V.Ferrer 25   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme S.V. Ferrer/Baltasar Oriol 28   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Baltasar Oriol/Av. Maresme 28   

AL-FA FF.CC. Ctra. Del Prat / Dolors Almeda Ctra. Del Prat / Dolors Almeda 139 24 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Av. Salvador Dali   19 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme Salvadar Dalí / Avda. Maresme   17 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Roselló   7 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Roselló / Salvador Dalí   12 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Salvador Dalí / Avda. Maresme   14 

  Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró   47 

  Lleó XIII Sant Ferran/ Pau Picasso Sant Ferran/ Pau Picasso   10 

  Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella 11   

  Pg. Salamanca 
  

    

  Lepanto Tirso de Molina/ Av. Maresma Tirso de Molina/ Av. Maresma   16 

AL-FA Mariano Fortuny Pau Picasso / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal 8 6 

AL-FA Roselló Pau Picasso / Silici Porta Diagonal / Silici   9 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Dolors Almeda / Pau Picasso 6 7 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal   7 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Porta Diagonal / Silici   9 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Tirso de Molina / Avda. Maresme   12 

AL-FA Silici Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig   28 

AL-FA Tirso de Molina Ctra. del Prat / Sant Ferràn Ctra. del Prat / Avda. Fama   14 

AL-FA 
  

Avda. Fama / Sant Ferràn   8 

AL-FA Vial Can Mercader Ctra. Hospitalet / Bonavista Ctra. Hospitalet / Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda / Bonavista   17 

CE - RI Baix Llobregat Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Ctra. Sant Boi / Miquel Roncalí   14 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Miquel Roncalí / Verge Montserrat   32 

CE - RI 
  

Verge Montserrat/( Futbol interior)   13 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Verge Montserrat / Sant Jeroni   19 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Sant Jeroni / Francesc Moragas   4 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Francesc Moragas / Ctra. del Prat   10 

  
   

    

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rubio i Ors/Rotonda Baix Llobregat   23 

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rotonda Baix Llobregat   8 

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rotonda Baix Llobregat / Sant Boi   22 

CE - RI Ernest Lluc Ernest Lluc Ernest Lluc 55   

CE - RI Martí i Julià Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna 25   

CE - RI Menendez Pelayo M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors   6 

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Ctra del Prat / Fivaller 21   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Fivaller / St. Geroni 28   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Geroni / St. Isidre 16   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Isidre / Verge Montserrat 28 4 

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Verge Montserrat / Empordanes 8 33 

CE - RI Pius XII Rubio i Ors / Ctra. Esplugues Rubio i Ors / Ctra. Esplugues 16   

CE - RI Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera   13 

CE - RI Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba 31   

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors Pl. d'Esglesia-C/ Menendez Pelayo 27 10 

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors C/ Menendez Pelayo-C/ Rubio i Ors 25 9 

CE - RI Rubio i Ors 4 Caminos / Libertad Pza. 4 Caminos / Miguel Roncali 34   

CE - RI Rubio i Ors 5 Caminos / Libertad Pza. Miguel Roncali / Almirante Vierna 25   

CE - RI Rubio i Ors 6 Caminos / Libertad Pza. Almirante Vierna / V. Montserrat 26   

CE - RI Rubio i Ors 7 Caminos / Libertad Pza. V. Montserrat / San Isidro 22   

CE - RI Rubio i Ors 8 Caminos / Libertad Pza. San Isidro / Rambla 24   

CE - RI Rubio i Ors 9 Caminos / Libertad Pza. Rambla / Libertad Pza. 12 3 

  Cerdenya Cerdenya Cerdenya 4   

CE - RI Ramón Sala Ramón Sala Ramón Sala 11 7 

  Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre 18 5 

CE - RI Ramón i Cajal Ramón i Cajal Ramón i Cajal 20 5 

  Pius XII Pius XII Pius XII 15   

  Futbol Futbol Futbol   15 

  Vial 6 Vial 6 Vial 6   48 

  Rugby Rugby Rugby   30 

  Sorral del Riu Sorral del Riu Sorral del Riu   15 

  Parking Parc Esportiu Parking Parc Esportiu Parking Parc Esportiu   26 

  Marti i Julia Marti i Julia Marti i Julia 26 17 

CE - RI Verge de Montserrat Verge de Montserrat Verge de Montserrat   12 

FO-FA-P Alacant Alacant Alacant   3 

FO-FA-P Avda. Can Corts A. Maura / Ctra D'Esplugues A. Maura / Ctra D'Esplugues 29 51 
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FO-FA-P Avda. de les Flors Via Renfe / Marià Benlliure Via Renfe / Granada   9 

FO-FA-P Avda. de les Flors Via Renfe / Marià Benlliure Granada / Marià Benlliure   5 

FO-FA-P Cadiz Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / Avda. de les Flors   7 

  Ctra. De Sant Joan Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa   34 

  Tarragones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   12 

  Penedes C/Priorat/ C/ Terra Alta C/Priorat/ C/ Terra Alta   16 

  Girones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   13 

  Barcelones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny 9 11 

  Pz.Can Suris Pz.Can Suris Pz.Can Suris   9 

  Conca de Barberá Conca de Barberá Conca de Barberá 4   

  Pz. Font Santa Pz. Font Santa Pz. Font Santa   25 

  Pz. Gandesa Pz. Gandesa Pz. Gandesa   36 

FO-FA-P Federica Montseny Federica Montseny Federica Montseny 22 25 

FO-FA-P Huelva Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / avda. de les Flors   7 

FO-FA-P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores C/ Joan Fernandez - Sevilla   10 

FO-FA-P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores Sevilla / Avda. Flores   3 

FO-FA-P Iscle Soler M. Thomas / Ctra. Esplugues M. Thomas / Ctra. Esplugues   4 

FO-FA-P Lleó Fontova Maria Rosa / Montserrat Roig Maria Rosa / Montserrat Roig   7 

FO-FA-P Mª Aurelia Capmany Monserrat Roig / Merçè Rodoreda Monserrat Roig / Merçè Rodoreda 29 43 

FO-FA-P Maria Rosa Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava   6 

FO-FA-P Miguel de Cervantes Avda. de les Flors / Sevilla Avda. de les Flors / Sevilla 6   

FO-FA-P Montserrat Roig Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan   12 

FO-FA-P Plaza Pallars Plaza Pallars Plaza Pallars   19 

  Av de les. Flors C/Granada/D.Muntaner C/Granada/D.Muntaner   15 

FO-FA-P Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis   6 

FO-FA-P Penedès Priorat / Terra Alta Priorat / Terra Alta 4 15 

FO-FA-P Priorat Priorat Priorat   26 

FO-FA-P Revolt Negre Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts   11 

FO-FA-P Sevilla Josep Fiter / Ctra. De Esplugues Josep Fiter / Ctra. De Esplugues   62 

  Montserrat Roig Av. Can Corts/ Ctra. De Sant Joan Av. Can Corts/ Ctra. De Sant Joan   12 

  Ponent Ponent Ponent   7 

  Mª Rosa Ctra. Sant Joan/ C/ Lleó Fontova Ctra. Sant Joan/ C/ Lleó Fontova   6 

  Lleo Fontova Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig   7 

  Pg. Fatjo Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig 26   

FO-FA-P Terra Alta Terra Alta Terra Alta   19 

FO-FA-P Via Llobregat Ctra.Sant Boi / Tarragones Ctra.Sant Boi-C/ Tarragones 22 11 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Salvador Allende / Bonestar   5 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Bonestar / Avda. del Parc   6 

GA Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada 37   

GA Avda. del Parque Ctra. Esplugues / Miranda Ctra. Esplugues / Miranda   65 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av. Sant Ildefons Ctra.Esplugues-C/ Bonavista   40 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Bonavista-C/ Anoia 11 10 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Anoia-Av. Sant Ildefons 17 11 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Avda.Parque/Salvador Allende   16 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Salvador Allende / Tanatorio   6 

  Pz. Catalunya Pz. Catalunya Pz. Catalunya 23   

GA Bonestar Anoia / Empordà Anoia / Empordà 13 7 

GA Bloques Dasa R.Argentina/Catalanes Paseo   6 

  Campfaso Campfaso Campfaso 18   

  Catalunya Catalunya Catalunya   10 

GA Costa Brava Avda. del Parc / Miranda Avda. del Parc / Miranda   10 

GA Cristobal Llarges Cristobal Llarges Cristobal Llarges 21   

GA Ctra. Esplugues Avda. Alps / Avda. del Parc Avda. Alps / Avda. del Parc   27 

GA Empordà Miranda / Salvador Allende Miranda / Salvador Allende   7 

  Miranda Ctra. De Esplugues. M. Andreu Ctra. De Esplugues. Mossen Andreu   51 

GA Miranda Mossen Andreu/Avda.Sant ilderfons Mossen Andreu/Avda.Sant ilderfons   14 

  M.Joaquin Palet Miranda / Av.del Parque Miranda / Av.del Parque 13   

GA Mossen Andreu Av. Linea Electrica / Miranda Av. Linea Electrica/ Miranda   28 

GA Palma de Mallorca Avda. Parque/Miranda Avda. Parque/Miranda   7 

GA Plaza Campfaso Plaza Campfaso Plaza Campfaso 15   

GA Urgell Urgell Urgell 6 7 

GA Plaza Marsans Plaza Marsans Plaza Marsans   6 

SI Avda. Linea Electrica Avda. Sant Ildefons / M. Andreu Av.Ildefons / M. Andreu   20 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende C/ Mn.Andreu-Av.Sant Ildefons   16 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende Av.Sant Ildefons/Av.S. Allende   47 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av. Sant Ildefons-C/ Dr.Arús 32 14 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina C/ Dr. Arús-Av.Salvador Allende 51 16 6 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av.Salvador Allende 51-R.Argentina 25 20 

SI Avda. Sant Ildefons Av.S. Allende / Ctra.Esplugues Av.S. Allende/Ctra. de Esplugues   88 

  
 

Flor de Nit Flor de Nit 15   
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  Pz. Europa Pz. Europa Pz. Europa 17   

SI Dr. Arus Av.Ildefons / S.Allende Av.Ildefons / S.Allende   23 

  Pz. Del Pilar 
 

Plaça   30 

  Pz. Gerdera   Plaça   17 

   
Total 1228 2403 

 
 
RELACIÓ PANCARTES DE 6 MTS. 
 
BARRI UBICACIÓ QUANTITAT 

ALMEDA PAU PICASSO / S.DALI 1 

S.ILDEFONS M.ANDREU / REP. ARGENTINA 1 

14 ALMEDA MERCADO St. ILDEFONS 1 

15 ALMEDA Total 3 

 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt 3.1 i 3.2 fan referència a les passades eleccions, sobre el tema de 
col·locació gratuïta de cartells i el tema dels locals oficials i llocs públics d’ús 
gratuït. 
 
Suposo que ho ratifiquem. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Un parell de consideracions.  
 
Una, de forma, i és que ara, amb fets consumats, això no ens serveix i creiem 
que s’hauria d’haver aprovat abans de la campanya, prèviament, com s’ha fet 
en d’altres ocasions mitjançant un Ple extraordinari. I desprès consideracions 
sobre el que creiem que són dèficits democràtics. 
 
El primer és la fórmula per la qual es reparteixen els espais, per ordre de 
preferència dels partits, quan trobem altres ciutats com Barcelona on es 
reparteix per sorteig. Creiem que això és més democràtic i seria una proposta 
que podem fer. 
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Un altra és que només tres espais autoritzats per pancartes em sembla també 
molt insuficient, no?, i exclou a la majoria de candidatures. I tenim un 
exemple aquí al costat d’una ciutat governada pel PSC, com Sant Boi, que 
permet penjar pancartes a tot arreu i sense límit. 
 
I un últim detall, que és que el plànol que s’oferia a Secretaria per triar els 
llocs, està desactualitzat i creiem que això pot crear confusió entre les 
candidatures que no podien triar adequadament quins són els llocs per 
col·locar la propaganda. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Prenem nota. 
 
El primer aclariment és que mai s’ha fet un Ple d’urgència per aquest tema, 
mai és mai. Si coincideix bé i sinó es fa un decret, i prenem nota de les 
observacions que heu fet. Com estem a portes d’unes altres eleccions, veure 
si aquestes consideracions que heu fet es poden millorar. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el decret és ratificat 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. 
 

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. 
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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. 

 
 
 
- Decret núm. 3354/15 de data 10 d’agost. 
 
... 
Vist el Decret 174/2015 de 3 d’agost, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, de data 4 d’agost, relatiu a la convocatòria d’Eleccions al Parlament de 
Catalunya, a celebrar el dia 27 de setembre d’enguany, per a la renovació dels seus 
membres, i atès que, en conformitat amb l’article 57.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, aquest 
Ajuntament, dins dels deu dies següents a la convocatòria, està obligat a comunicar a 
la Junta Electoral de Zona els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la 
realització gratuïta d’actes de la campanya electoral, per part dels diferents 
candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es presenten a les 
Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
2798/15 de 15 de juny, en la nova redacció donada al mateix pel Decret d’Alcaldia 
número 2802/15 del 18 de juny, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
en data 9 de juliol, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració 
d’actes de la campanya electoral relativa a les Eleccions Locals, convocades 
mitjançant Decret 174/2015, de 3 d’agost, els següents: 
 
SANT ILDEFONS 
Av. Sant Ildefons, núm. 24 
Dies lliures: excepte el 25 de setembre 
Divendres a partir de les 18:30h. 
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
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SURIS 
c/. Terra Alta, s/núm. 
Dies lliures: excepte el 25 de setembre 
Dilluns a divendres a partir de les 18:30h  (pati i sala polivalent) 
Dissabte tarda  
Diumenge: tot el dia 
 
 
ANTONI GAUDI 
c/. Arquitecte Calçada, s/núm. 
Dies lliures: excepte el 25 de setembre 
Dilluns a divendres a partir de les 18:30h  
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Avinguda Línia Elèctrica, 2-4 
Dies lliures: excepte el 25 de setembre 
Dilluns a Divendres a partir de les 19:00h. 
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 
L’ARENY 
c/. Sant Lluís, 11 
Dies lliures: excepte el 25 de setembre 
Dilluns a divendres partir de les 20:00h. (pati) -  
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 
 
LOCALS QUE PERTANYEN A L’AJUNTAMENT 
 
CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCÍA – NIETO 
c/. Mossèn Andreu, núm. 13-19 
Dies lliures: 
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 de setembre 19:00 a 21:00h. 
 
 
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS 
c/. Gerdera, s/núm. 
Dies lliures: 
14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 ,24, 25 de setembre 16:00 a 21:30h. 
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LLOCS DE PROPIETAT PRIVADA 
 
PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
c/Mossèn Jacint Verdaguer, 52 
Dies lliures: 
17 de setembre de 17:00 a 21:00h.  (sala soci) 
24 de setembre de 17:00 a 22:00h.  (sala soci) 
 
 
ORFEO CATALONIA 
c/Torras i Bages, 62 
Dies lliures: 
12, 13, 19, 20 de setembre 10:00 a 14:00h i de 17:00 a 23:00h. 
10, 16, 18, 23 de setembre 17:00 a 23:00h. 
 
 
LLOCS OBERTS 
 
PLAÇA GANDESA 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA PALLARS 
Lliure tots els dies excepte el 24 i 25 de setembre 
 
PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure tots els dies excepte el 24 i 25 de setembre 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Lliure tots els dies 
 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Comentar que en el 3.2 hi ha un punt que parla d’Eleccions Locals, que 
dedueixo que és un error tipogràfic dintre del Decret d’Alcaldia, i que es tracta 
de les Eleccions al Parlament de Catalunya. Bàsicament això. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Suposo que sí. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmés a votació el decret és ratificat 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. 
 

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. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
Punt quart.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 28/2015 per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
Tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació de 
crèdit núm. 28/2015. 

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 de Premsa i Comunicació, 
motivada per l’increment de les despeses de campanyes de difusió i publicitat del 
Departament de Cultura amb motiu de l’ampliació de la programació cultural del 
municipi, per import de 5.500 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada conjuntament pels 
Departaments d’Informàtica i Guardia Urbana, per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per l’adquisició d’un ordinador 
portàtil per a les presentacions de la Guàrdia Urbana, per un import de 325,49 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 Manteniment i Serveis, motivades per fer front a les 
factures d’electricitat dels edificis municipals previstes fins a final d’exercici; a la 
pintura d’un mural artístic a la façana sud i l’interior de l’Estació d’autobusos de 
Cornellà; l’adquisició de dipòsits de descàrrega d’instal·lacions solars i muntatge de 
noves calderes a diverses escoles; l’adquisició d’aparells d’aire condicionat per 
diferents serveis; la renovació de l’enllumenat públic de l’Av. Salvador Allende i de 
l’intercanviador del Trambaix; l’adquisició de dues escales pel Departament de 
Manteniment; l’adequació de les sortides del recinte de l’Estadi Municipal de Rugby i 
atletisme; l’adquisició d’un equip de so per al Pavelló Can Carbonell; entre d’altres, 
per un import total de 537.363 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Manteniment i Serveis, sol·licitant un crèdit 
extraordinari per l’amortització de béns i vehicles de neteja viària per import de 
470.787,88 euros; finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i nous ingressos 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits del Departament de Medi Ambient per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, amb 
motiu de l’adquisició d’eines per als usuaris nous dels horts comunitaris de Sant 
Ildefons, per un import de 1.462,64 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb càrrec 
a romanent de tresoreria del Departament de Benestar Social, per fer front a 
l’increment de la demanda d’ajuts per la cobertura de necessitats bàsiques d’infància, 
per import de 180.000 euros. 
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Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de Polítiques d’Ocupació 
per crèdit extraordinari finançat a càrrec de baixes per anul·lació de despeses, 
motivada per la necessitat de trametre l’assegurança per als usuaris de l’Oficina 
Tècnica Laboral, per un import de 800 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits dels Departaments d’Activitats i Guàrdia 
Urbana per suplement de crèdit finançat a càrrec de baixes per anul·lació de 
despeses, per tal de cobrir les necessitats en material d’oficina del Departament 
d’Activitats, per import de 393,17 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits del Departament de Guàrdia Urbana per 
crèdit extraordinari finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de realitzar 
un estudi per cercar alternatives de mobilitat al barri Riera amb motiu de les 
aglomeracions de circulació a l’entorn del Centre Comercial Splau i al camp de futbol 
de l’Espanyol, per import de 18.150 euros.  
 
Vist l’escrit del Director del Departament tècnic de Cultura, sol·licitant modificació de 
crèdits per crèdit extraordinari finançat a càrrec de baixes per anul·lació de despeses, 
amb motiu de l’associació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa 
d’Espais de Creació i Producció de Catalunya (Xarxaprod) per fer front a la quota 
d’associat, per import de 600 euros. 
 
Vist que la quota d’associat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’Associació 
Innobaix a l’exercici 2015 ascendeix a 2.000 euros degut a la modificació del sistema 
de quota única, cal incrementar la partida pressupostària en 1.000 euros finançat 
amb càrrec al romanent de tresoreria, d’acord amb la petició de modificació de 
crèdits presentada pel Departament d’Intervenció. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del Departament de Joventut, per fer front a les despeses no 
previstes inicialment dels programes de Jocs i Joguines i Activitats Joves, per import 
de 1.291,05 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i els articles 
35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El 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 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2015 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, 
baixes per anul·lació de despeses i nous ingressos que es proposa, segons el següent 
detall i resum per capítols: 
 
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  
 
0003.3300B.2260200 PUBLICITAT/CULTURA 33.000,00 5.500,00 0,00 38.500,00 
0003.9200M.2260200 PUBLICACIONS I PUBLICITAT 45.637,00 0,00 5.500,00 40.137,00 
0006.9200C.6260001 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE) 50.365,00 325,49 0,00 50.690,49 
0112.1500C.2130001 REPARACIO MAQUINARIA/MANTENIMENT 5.880,00 2.000,00 0,00 7.880,00 
0112.1500C.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TÉCNICA 38.250,00 18.972,00 0,00 57.222,00 
0112.1500C.6250000 MOBILIARI/MANTENIMENT 0,00 1.191,00 0,00 1.191,00 
0112.1532B.2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 127.500,00 7.000,00 0,00 134.500,00 
0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIARIA 3.911.496,00 0,00 44.691,00 3.866.805,00 
0112.1650A.2030000 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS 75.000,00 10.000,00 0,00 85.000,00 
0112.1650A.6330000 RENOVACIO PUNTS DE LLUM 35.000,00 69.000,00 0,00 104.000,00 
0112.3230B.2219900 SUBM. MATERIAL ESCOLES 2.000,00 6.800,00 0,00 8.800,00 
0112.3230B.6320000 INSTAL.LACIONS ESCOLES 9.000,00 13.800,00 0,00 22.800,00 
0112.3230B.6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES 64.532,40 4.400,00 0,00 68.932,40 
0112.3420B.2219900 SUBM. MATERIAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 11.000,00 6.500,00 0,00 17.500,00 
0112.3420B.6220001 INVERSIO NOVA EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 
0112.3420B.6230000 ADQ. EQUIPS DE SO/INSTAL. ESPORTIVES 0,00 700,00 0,00 700,00 
0112.3420B.6320000 INSTAL.LACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 61.000,00 4.000,00 0,00 65.000,00 
0112.9330B.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 108.000,00 7.000,00 0,00 115.000,00 
0112.9330B.6320000 INSTAL.LACIONS EDIFICIS PUBLICS 35.000,00 9.000,00 0,00 44.000,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 3.747.914,00 0,00 58.872,00 3.689.042,00 
0113.9330B.6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 385.000,00 0,00 66.800,00 318.200,00 
0114.1622A.2269900 GESTIO ESPECIAL DE RESIDUS 2.191,00 0,00 1.462,64 728,36 
0114.1710B.2211100 EINES/ HORTS URBANS 1.852,00 1.462,64 0,00 3.314,64 
0333.2411I.2240000 ASSEGURANCES/OF.TEC.LABORAL (MAL. MENTALS) 0,00 800,00 0,00 800,00 
0333.2411I.2270600 SERVEIS PROFESSIONALS INDEP./OF.TEC.LABORAL 12.891,83 0,00 800,00 12.091,83 
0553.4300A.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./ACTIVITATS 800,00 393,17 0,00 1.193,17 
0554.1320A.6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA 85.000,00 0,00 718,66 84.281,34 
0661.3340B.2260900 EXPOSICIONS 10.431,00 0,00 600,00 9.831,00 
0661.3340B.4800000 QUOTA ASSOCIAT XARXAPROD 0,00 600,00 0,00 600,00 
0881.3371A.2219900 JOCS I JOGUINES 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00 
0881.3371C.2269902 ACTIVITATS JOVES 11.400,00 791,05 0,00 12.191,05 
0881.3371D.4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE 332.084,27 0,00 1.291,05 330.793,22 
 
 TOTAL DESPESES  180.735,35 180.735,35 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1500C.2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT 1.200,00 5.000,00 0,00 6.200,00 
0112.9330B.2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS  90.000,00 62.000,00 0,00 152.000,00 
0112.9330B.2210001 SUBMINISTRAMENT LLUM EDIFICIS 1.350.000,00 300.000,00 0,00 1.650.000,00 
0332.2311B.4800000 AJUTS/INFANCIA-ADOLESCENCIA 290.950,00 180.000,00 0,00 470.950,00 
0554.1330A.2270600 ESTUDI CIRCULACIO BARRI RIERA 0,00 18.150,00 0,00 18.150,00 
0775.4630A.4800000 SUBV. ASSOCIACIO INNOBAIX 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  566.150,00 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.753.099,87 566.150,00 0,00 19.319.249,87 
 
 TOTAL INGRESSOS  566.150,00 0,00 
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MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I NOUS INGRESSOS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1621A.6230000 ADQUISICIO PER REVERSIO MAQUINÀRIA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 0,00 49.859,15 0,00 49.859,15 
0112.1630A.6240000 ADQ.PER REVERSIO VEHICLES DE NETEJA VIARIA 0,00 420.928,73 0,00 420.928,73 
 
 TOTAL DESPESES  470.787,88 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.61900 ALIENACIO ALTRES INVERSIONS/MAQUNARIA REC. ESCOMBRARIES  

VEHICLES NETEJA VIARIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 19.319.249,87 370.787,88 0,00 19.690.037,75 
 
 TOTAL INGRESSOS  470.787,88 0,00 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis .........................  452.868,86 111.925,64 
Cap. IV.- Transferències corrents .................................  181.600,00 1.291,05 
Cap. VI.- Inversions reals  .............................................  583.204,37 67.518,66 
 
 TOTAL  1.217.673,23 180.735,35 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap. VI.- Alienació d’inversions reals ...........................  100.000,00 0,00 
Cap. VIII.- Actius Financers ............................................  936.937,88 0,00 
 
 TOTAL 1.036.937,88 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

 
... 



 
 

 
 

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

 

 53 

 
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 quatre és un expedient de modificació de crèdits. 
 
En aquest cas hi ha 180.735,35 euros, de modificació per crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, és a dir, 
transferència entre partides. En aquest cas no suposa dotar de més diners al 
pressupost. 
 
Hi ha també una modificació de 566.150 euros, que és una modificació per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria. 
 
S’incorpora al pressupost pels següents temes; hi ha una de subvenció a 
Associació Innobaix per 1.000 euros, perquè el que hem de pagar són 2.000 i 
teníem al pressupost 1.000. Ens ha vingut la comunicació per part d’aquesta 
Associació de que la quota que tenien era més alta, per tant hem de pagar 
això. 
 
Desprès hi ha una de 18.150 euros, que és un estudi de circulació al barri 
Riera. El que farem és un estudi de mobilitat en aquest barri per cercar 
alternatives al trànsit de la zona amb els problemes que ja sabem que hi ha. 
 
Hi ha una altra de 180.000 euros d’ajuts a la infància i adolescència, perquè hi 
ha hagut més ajuts i més beques, i més ajuts també en els casals d’estiu. 
 
També hi ha 300.000 euros de subministrament de llum d’edificis per acabar 
l’any, perquè la factura de la llum està pujant moltíssim. I en aquest cas és 
quasi un 20% més del que s’havia previst en el seu moment. 
 
62.000 euros per conservació i reparació d’edificis, per la pintura mural que 
queda de l’estació d’autobusos. 
 
I per últim hi ha 5.000 euros, que són de diverses reparacions que s’han de fer 
a l’Àrea de Manteniment. 
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I hi ha una modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria i nous ingressos de 470.787,88 euros, per acabar de pagar tota 
l’amortització dels vehicles del contracte de neteja viària que s’acaba 
precisament avui, el 30 de setembre de 2015. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
En principi nosaltres i per sistema sempre votem en contra de les 
modificacions, perquè creiem que la majoria d’aquestes modificacions són 
previsibles i per això està l’aprovació del pressupost. 
 
En aquest cas en concret, sense voler avançar-me al punt d’urgència, ens 
trobem que hi ha modificacions que es donen en virtut d’un contracte que ha 
quedat suspès. Si bé és cert que el fet de fer la modificació no es podria 
entendre com un acte de consolidació d’aquest contracte, no és menys cert 
que ens podríem estalviar aquesta modificació, doncs és una sentència o acte 
judicial que ens diu que queda suspès. Entenc jo que tots els actes que derivin 
d’aquest contracte haurien de quedar suspesos. 
 
Per a què ens entenguem, suposadament anem a rebre 100.000 euros d’una 
venda, que això ho pressuposta en aquests moments el govern de la ciutat. I 
fins que no hi hagi una sentència que digui que el contracte és vàlid, aquests 
100.000 euros no els rebrem. 
 
Seguint la línia que aquest govern té al fer els pressupostos, que no ajusta en 
les seves previsions, entenc que és massa pressuposar que anem a rebre 
aquests 100.000 euros, si podríem esperar-nos sis mesos, set mesos, fins la 
resolució. 
 
Nosaltres votarem en contra la modificació de crèdit, deixant clar que de la 
resta de partides no és que estem en contra de que a tal entitat se li doni 
1.000 euros més o 1.000 menys, simplement de la forma o l’instrument. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
D’aquest tema que en parla el Portaveu del Partit Popular ja vam parlar a la 
Comissió Informativa, i crec que els serveis tècnics van dir que, en principi s’ha 
de fer així. Per tant, nosaltres confiem que si els serveis tècnics consideren 
que és correcte el procediment d’aquesta part de la modificació, entenem que 
es pot fer i, per tant, s’ha de fer. 
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Nosaltres sí agrairíem en aquest cas als Tinents d’Alcalde que correspongui, 
que ens expliqueu una mica millor al Ple l’increment de despesa en relació a 
dues partides importants. Una, els 180.000 euros que s’incrementen en 
ajudes d’infància i etc., que em sembla que és important. I l’altra, els 300.000 
euros, que incrementa la despesa d’edificis municipals de costos energètics, 
que em sembla que és, com a mínim, per reflexionar. 
 
No votarem en contra de la modificació pel fet d’incrementar aquesta partida, 
però considerem que és important i que la ciutat ha de saber els costos que 
ens signifiquen els subministraments elèctrics, que encendre i apagar les 
llums dels edificis municipals, on entren escoles, molts més edificis, pistes 
esportives, pavellons, etc..., per tant, anar ja pràcticament a dos milions 
d’euros de despesa de llum, em sembla que és, com a mínim, per reflexionar 
com a ciutat. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres no vam participar en els pressupostos del 2015, per tant, poder 
opinar absolutament de totes les modificacions al no haver estat en les 
prèvies, considerem que ara que treballarem en tots els pressupostos de les 
properes, ja ens implicarem al màxim i, per tant, en aquest cas ens 
abstindrem. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Bona tarda a tothom. 
 
En primer lloc ens agradaria des del Grup municipal donar les gràcies a tots els 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà que el passat diumenge van acudir a les 
urnes a votar. I especialment donar les gràcies als més de 11.000 votants que 
van apostar per Ciutadans i van fer que fóssim la segona força al municipi, just 
a 300 vots de la primera força, que va ser el PSC. Així que abans de res, agrair 
el recolzament que ens heu brindat. 
 
En quant al punt quart, des del Grup municipal de Ciutadans, nosaltres creiem 
que efectivament s’està fent un ús excessiu del que són les modificacions de 
crèdit. Considerem que es tindria que haver pressupostat de millor manera als 
pressupostos, que per això estan. 
 
Dit això, en referència a la partida de quasi 50.000 euros i a l’altra de 420.000 
euros, corresponents a l’adquisició per reversió de maquinaria de recollida 
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d’escombraries i de vehicles de neteja viària, això correspon just al contracte 
d’escombraries, que efectivament ha quedat suspès perquè l’empresa a qui 
no se li va adjudicar, que és Valoriza, ha recorregut el mateix, llavors el 
Tribunal de Contractació ha dictaminat la suspensió d’aquest contracte. 
Entenent que el contracte de moment queda suspès fins resolució judicial 
sobre si es reprèn o no, o s’ha de tornar a començar de nou, nosaltres anem a 
votar en contra. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Molt breu, simplement per indicar el sentit del nostre vot, que serà 
l’abstenció, bàsicament per dos qüestions. 
 
La primera, perquè no vam participar activament perquè no érem Grup 
municipal en relació als pressupostos que ara s’estan modificant. I la segona, 
és ratificar-nos en relació a tot el que ja hem manifestat sobre la contracta a 
la qual s’està fent referència en les darreres intervencions. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora de l’Àrea d’Educació i Política 
Social 
 
És una partida extraordinària perquè aquest any aplicant els mateixos criteris 
de sempre per donar ajuts menjador i ajuts a casals d’estiu, s’ha vist 
incrementat en molt la demanda. Per això hem demanat aquests 180.000 
euros, perquè pensem que, com màxim, és el topall que podrem gastar d’aquí 
a finals d’any, perquè si al juny ja havíem exhaurit la partida, nosaltres fins al 
juny no sabem exactament quants diners destinarem en ajuts menjador. Fem 
un previsió en funció del que hem fet en exercicis anteriors, però clar, aquest 
any se’ns ha desbordat, tant pel que fa a ajuts menjador –repeteixo- com pel 
que afecta a casals d’estiu i casals d’agost, que hem fet més a la ciutat, com ja 
vaig explicar. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Territori i Espai Públic. 
 
El tema de l’increment de la llum, nosaltres desgraciadament no podem 
controlar el preu de la llum i ha pujat. I ha pujat més del que teníem previst, 
que era normalment el cost de la vida. El problema serà per l’any que ve amb 
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la nova tarifació que hi ha, que a partir de les set de la tarda el preu puja i no 
sabem exactament quant. 
 
Tenint en compte que moltes de les activitats que es fan a la ciutat en 
instal·lacions esportives, són per la tarda, hem intentat en el pressupost 
quadrar amb una idea però segurament tindrem que veure com es resol. 
 
En aquest moment aquests 300.000 euros han sigut perquè ha hagut una 
pujada molt més elevada de la que havíem previst, perquè havíem previst el 
cost de la vida només i ha pujat bastant més. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
En allò que respecta a la partida de l’amortització, nosaltres creem aquesta 
partida, creiem que no pagarem perquè queda una amortització pendent d’un 
conjunt de contenidors i dos escombradores. Això en primer lloc. 
 
Les adquisicions que es van fer en el seu moment fa deu anys i per períodes 
d’amortització, com el contracte era de deu anys s’amortitzen precisament en 
això, en deu anys. És a dir, que les primeres compres que es van fer el primer 
any s’amortitzen precisament o acaba l’amortització avui. Cada vegada que 
passa un any i com els períodes d’amortització són de deu anys, doncs 
s’amortitzen un any més tard. 
 
Com s’acaba aquest contracte, s’hagués suspès o no, s’hauria de pagar 
aquesta quantitat, els 470.000 euros. El que no sabem ara mateix és quan es 
pagarà aquesta quantitat, que és quan nosaltres tinguem la resolució del 
Tribunal, desprès ho parlarem en el punt d’urgència de pròrroga. A partir 
d’aquí sabrem quina quantitat és. El que està clar és que avui són 470.000 
euros, mes que passi, mes que l’amortització baixarà perquè haurem pagat 
una quantitat mensual corresponent a un desè de la desena part de tot el que 
s’ha comprat en el seu moment. 
 
A partir d’ara nosaltres el que hem de fer és posar els diners perquè, i això ho 
veurem també, donem un termini de pròrroga per aquest contracte de sis 
mesos. Si en dos mesos tenim la resolució i hem de pagar aquesta quantitat, si 
no l’hem posat al pressupost, haurem d’esperar al proper Ple, i poden passar 
o 30 dies o 2 en funció de quan arribi aquesta resolució. Però, a més a més, 
cada vegada que nosaltres fem una modificació de crèdit, aquesta ha d’estar 
sotmesa a informació pública, amb la qual cosa són trenta dies, si no estic 
equivocat. 
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És a dir que podríem estar dos mesos de pèrdua de temps per liquidar aquest 
contracte, independentment de que ens donin la raó i l’adjudicació al final 
sigui, tal i com vam dir i nosaltres creiem, a l’empresa que li vam fer aquesta 
adjudicació. O que ens diguin que s’admet aquest recurs i, per tant, el que 
hem de fer és convocar o no convocar, sinó admetre a l’altra empresa i fer el 
procediment d’adjudicació una altra vegada. Però el procediment 
d’adjudicació altra vegada no invalida que nosaltres haguem d’amortitzar 
aquests 470.000 euros a data d’avui. 
 
És una mica farragós però aquesta és l’explicació de per què ho fem ara i no 
esperem fins que tinguem la resolució del Tribunal Català. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
És d’agrair l’explicació i entesa. Una amortització de fa deu anys, amb el què, a 
l’octubre de 2015 o 2014, quan es van aprovar els pressupostos, aquest 
Govern ja sabia que al juny, juliol o setembre de l’any 2015, hauria d’abonar la 
quantitat de 470.000 euros. 
 
Llavors, si ja ho sabia, perquè és de calaix que cada deu anys tenim que 
amortitzar i sabem la quantitat que tenim que amortitzar, en aquesta 
modificació com en moltes d’altres, sempre succeeix que es modifica una cosa 
que es pressuposa i realment se sap. 
 
Amb la qual cosa, que serveixi d’exemple, perquè el que hem dit ja està dit, 
per a què el mes que ve tinguem molt clar que allò que es pot saber, doncs se 
sap, no es té que pressuposar. Llavors la modificació de crèdit no hagués estat 
necessària si al seu moment sabem que anàvem a gastar aquests diners i 
s’hagués fet. És el moment en el que es fan els pressupostos, es presenten i es 
voten. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Només agrair l’explicació de la Tinent d’Alcalde, i manifestar el nostre vot a 
favor. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria simple dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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. 
 

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, senyors Arnau Funes Romero i 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 cinquè.- Modificar l’acord Plenari de 30 de juliol d’enguany, en relació 
al representant del Grup Municipal del Partit Ciutadans-Partido de la 
Ciutadania, en el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió. 
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Modificar acord plenari 
de 30 de juliol, Consell 
Rector de l’Institut Mu- 

nicipal de Radiodifusió. 

MOCIÓ 
 
... 
 
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, el Consell Rector 
del qual, en conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels seus 
Estatuts reguladors, està integrat,  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 set representants de l’Ajuntament designats pel Ple a proposta de 
cada Grup Municipal. 
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple el passat dia 30 de juliol de 2015, aquest 
Ajuntament va procedir a nomenar als vocals del Consell Rector d’aquest Institut 
Municipal que havien proposat els diferents Grups municipals, i que el Grup polític 
municipal del Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s), va proposar ser 
representat en aquest òrgan municipal pel Sr. Pablo Heerdt Aznar, que no ostenta la 
condició de regidor municipal. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’escrit presentat el dia 2 de setembre de 2015 pel 
Portaveu del Grup polític municipal del Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania 
(C’s), comunicant la seva decisió de que la representació d’aquest Grup en el Consell 
Rector del Institut Municipal de Radiodifusió sigui ostentada, en el successiu, pel seu 
Portaveu, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el passat dia 30 de 
juliol de 2015, en el sentit que el vocal que representarà al Grup polític municipal del 
Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s) en el Consell Rector del Institut 
Municipal de Radiodifusió, serà el regidor i Portaveu d’aquest Grup, Sr. Jorge García 
Mulet. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Regidors afectat, 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. 
 

... 
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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 punt el que fa el Partit de Ciutadans és canviar el seu representant 
al Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió. Estava el Pablo i ara 
estarà el Jorge, que és el seu Portaveu. 
 
 

 
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, 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. 
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Punt sisè.- Modificar els punts segon i tercer de l’acord Plenari de 28 de maig 
de 2002, relatiu al Consell d’Infants de Cornellà de Llobregat, a fi d’adaptar 
la seva estructura i Règim Jurídic d’aquest Consell. 

Modificar punts segon i 
tercer acord plenari de 28 

de maig de 2002, Consell 
d’Infants. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 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, 
com a òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de caire 
informatiu però no resolutiu, a fi que servís d’instrument de participació en aquelles 
qüestions referides a la problemàtica d’aquest sector a la ciutat. 
 
Atès que una de les finalitats específiques que l’article 3.f) del seu Reglament Orgànic 
regulador atribuïa a aquest Consell, era la d’assegurar la participació directa dels 
infants i adolescents, mitjançant la creació d’un òrgan específic en el qual estiguessin 
representats els infants i adolescents que cursessin 5è i 6è de primària en cada centre 
docent de la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que en virtut d’aquest acord, una vegada escollits democràticament, mitjançant 
votació dels alumnes de cada centre matriculats en aquests cursos,  els seus membres 
eren nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta del Consell 
Comunitari de la Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que aquesta estructura i règim jurídic s’ha manifestat en la pràctica, a la vista de 
la experiència acumulada durant tots aquests anys, excessivament rígida i formalista, 
el que aconsella la seva revisió, a fi d’adaptar-la a la realitat actual.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar i donar nova redacció als punts segon i tercer de la part dispositiva 
de l’acord plenari adoptat el dia 28 de maig de 2002, els quals restaran redactats en 
els termes següents: 
... 
 

Segon.- El Consell d’Infants estarà integrat per un màxim de 35 nens i nenes que cursin 
5è i 6è de primària, com a mínim un per cada centre docent de la ciutat, escollits 
democràticament mitjançant votació dels alumnes de cada centre matriculats en 
aquests cursos. 
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La renovació parcial d’aquests representants es portarà a terme cada any, mitjançant 
elecció dels representants de 5è, passant els anteriors representants d’aquest curs a 
representar a 6è. 
 
De la composició del Consell derivada del resultat d’aquesta elecció es prendrà 
anyalment coneixement pel Ple 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, a 
la primera sessió que es celebri, deixant-ne constància nominativa a l’acta de la sessió, 
de la qual es trametrà còpia a la Secretaria General de l’Ajuntament per a constància a 
l’expedient del Cartipàs. 
 
El Consell d’Infants, en la sessió constitutiva de cada curs acadèmic, elegirà en el seu si 
un President/a per majoria absoluta dels seus membres, i actuarà assistit, sense 
formar-hi part, pel personal municipal següent: 
 

 Laura Cantenys Garriga, Tècnica Auxiliar d’Educació del Departament de Polítiques 
de Família, que assumirà les funcions de Secretària del Consell i, en tal condició, 
aixecarà acta de cada sessió del Consell d’Infants i custodiarà la seva documentació. 

 

 Miguel A. Cejas Contreras, Tècnic Auxiliar d’Educació del Departament de 
Polítiques de Família, que assumirà les funcions de dinamitzador del Consell. 

 
Tercer.- El Consell d’Infants es reunirà amb una periodicitat mensual, fora del horari 
escolar, en un local municipal, i dirigirà les seves propostes d’actuació a través del seu 
President, al Consell Comunitari de la Infància i Adolescència, que serà l’òrgan que 
exercirà el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, formulant 
propostes o emetent informes. 

 
... 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al President i al Secretari 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 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 Montserrat Pérez Lancho, Regidora de l’Àrea d’Educació i Política 
Social 
 
Fa referència a la modificació de dos punts de l’acord plenari de 28 de maig de 
2002, relatiu al Consell d’Infants de Cornellà a fi d’adaptar l’estructura i règim 
jurídic d’aquest Consell. 
 
El Consell d’Infants està integrat per un màxim de 35 nens i nenes, de cinquè i 
sisè de primària, escollits dintre de les pròpies aules, de forma democràtica 
perquè puntua els treballs que fan i entre ells i elles mateixos es voten per un 
període de dos anys. 
 
Es reuneixen un cop al mes, evidentment fora de l’horari escolar, per opinar, 
reflexionar i fer propostes sobre temes de la ciutat que els afecten. 
 
Vista l’experiència d’aquest any s’ha demostrat que l’estructura i règim jurídic 
del Reglament s’havien de flexibilitzar al tractar-se d’un òrgan integrat per 
infants. Aleshores el que proposem en aquest plenari és la modificació de dos 
punts. 
 
Un, que té a veure amb el nomenament dels infants que en formen part, fins 
ara, amb el Reglament del 2002, s’havia de fer mitjançant decrets de l’Alcalde, 
i el que proposem és que en la primera sessió o en la primera reunió d’aquest 
Consell quedin els nomenaments recollits. 
 
I desprès, un segon acord, sempre s’havien de reunir a l’edifici Roger de Lluria, 
i ara el substituïm perquè sigui en un edifici municipal, simplement és això. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres manifestar el nostre suport, tot i que creiem que aquest Consell és 
un dels Consells que segurament hauríem de buscar la manera que encara fos 
més participatiu. Buscar la manera de que no fossin només 35 nens i nenes de 
la ciutat els que poguessin opinar sinó buscar algun sistema perquè més nens i 
nenes de la ciutat poguessin dir la seva. No fa falta fer assemblees de 3.000 
nens i nenes per decidir les coses, però sí buscar un sistema de participació 
per a què poguessin aportar més. 
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En aquest sentit nosaltres votem a favor, però ja manifestem la voluntat de 
durant aquest curs intentar fer una proposta de Moció en aquest sentit, o fins 
i tot fer una proposta de tots els Grups per intentar pensar en com 
reformulem aquest Consell de participació. Creiem que amb els anys que fa 
que funciona, segurament li toca una certa actualització i replantejar els 
objectius que ha de tenir. Entenem que encara són acceptables i són correctes 
els actuals, però segurament els haurem d’actualitzar a la societat que vivim, 
on la majoria de nens i noies d’onze i dotze anys fan servir les noves 
tecnologies, fan servir correo electrònic. I, per tant, segurament ens toca 
veure de quina manera fem que participin més nens i nenes. 
 
 

 
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, 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. 
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Punt setè.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic 
regulador del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

Aprovar inicialment la 
modificació Reglament 
Orgànic regulador Consell 

Municipal de Seguretat i 
Prevenció. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat en data 29 de juliol de 2010, aquest Ajuntament va 
procedir a l’aprovació de la constitució del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 
de Cornellà de Llobregat, com a òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent, amb competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a 
instrument de participació ciutadana en els assumptes municipals relacionats amb 
l’anàlisi, planificació i execució del sistema local de seguretat pública, i a l’aprovació 
inicial del seu Reglament Orgànic regulador, que van restar automàticament aprovats 
de forma definitiva posteriorment, en no haver-ne presentat cap reclamació, 
al·legació, ni suggeriment durant el preceptiu tràmit d’informació pública, entrant en 
vigor al mes de novembre d’aquell mateix any. 
 
Vista la proposta efectuada pel Regidor delegat d’Espai Públic i Convivència, tramesa 
pel Secretari d’aquell Consell Sectorial de participació del passat dia 10 de setembre, 
plantejant la necessitat de modificar puntualment els articles 5 i 6 del Reglament 
d’aquest Consell, relatius als seus òrgans de govern, a fi d’adaptar-los al seu 
funcionament real, per una part, mitjançant la supressió de la seva Comissió 
Permanent i, per l’altra, mitjançant l’eliminació de la representació de l’Administració 
de Justícia al Ple del Consell, com a membres de Ple dret, a la vista dels dubtes 
plantejats pel Jutge Degà de Cornellà de Llobregat sobre la compatibilitat d’aquesta 
representació amb les previsions del estatut orgànic previst per l’article 168 del la Llei 
Orgànica del Poder Judicial. 
 
Atès que la supressió de la Comissió Permanent com a òrgan de govern d’aquest 
Consell, exigeix  també la modificació de tots els articles del seu Reglament Orgànic 
que fan referències a aquest òrgan – articles 7.c) i e), 8.e), 10.c) i paràgraf tercer de 
l’article 16 -, fins i tot, en algun cas, la seva supressió – articles 11 i 12 - el que 
aconsella que aquesta modificació es porti a terme mitjançant l’aprovació d’un text 
reglamentari nou. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’Informe núm. 78/2015, de 14 de setembre, emès 
per la Secretaria General d’aquest Ajuntament, i en conformitat amb el que disposen 
els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en concordança amb els articles corresponents del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i amb els articles 58 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, proposa al Ple l'adopció dels 
següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic regulador del 
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, mitjançant la 
introducció de les variacions següents: 
 
I. Donar nova redacció als seus articles 5 i 6, relatius als òrgans de govern del 
Consell, els quals restaran redactats en els termes següents: 
... 
 

Article 5. Òrgans de govern  
 
El govern i administració del Consell de Seguretat i Prevenció s’exercirà pels òrgans següents:  
 
- El Ple 
- El President/a 
 
Aquests òrgans estaran assistits i complementats pel Secretari/a, com a òrgan unipersonal 
d’assessorament i gestió. 
 
Tots els òrgans del Consell, a excepció del Secretari/a s’hauran de renovar forçosament amb 
ocasió de la renovació dels membres de la  Corporació municipal. 
 
 
Article 6. El Ple 
 
El Ple del Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern 
d’aquest, i està constituït pels membres següents: 
 
 
A. EL PRESIDENT/A  
 
La presidència del Consell correspondrà a l’Alcaldia de Cornellà de Llobregat.  
 
 
B. EL VICEPRESIDENT/A  
 
La Vicepresidència del Consell serà exercida pel/per la tinent/a d’Alcalde o regidor/a que tingui 
delegades les competències relatives a l’àrea de seguretat  i prevenció.  
 
 
C. ELS VOCALS  
 
a) En representació de les Administracions i Entitats implicades en el sistema local de 

seguretat pública de Cornellà de Llobregat:  
 

 Grups polítics municipals 
 

- Una persona resident a Cornellà de Llobregat proposada per cada Grup Polític 
Municipal, que actuarà en la seva representació. 

 

 Atenció socio-sanitària 
 

- Un representant del Consell de Salut Municipal. 
- Un representant de Creu Roja. 
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 Cossos i serveis de seguretat 
 

- El Cap de l’ABP de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de Cornellà de 
Llobregat. 

- El Cap de la Guàrdia  Urbana de Cornellà de Llobregat. 
- El Comissari Cap del Cos Nacional de Policia de Cornellà de Llobregat. 
- El Cap del parc de Bombers de Cornellà de Llobregat. 
- Un tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
 
b) En representació de la ciutadania de Cornellà de Llobregat:  
 

 Oficina del Síndic de Greuges 
 

- El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat. 

 
 Centres escolars 

 
- Un representant del Consell Escolar Municipal. 
- Un representant de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Cornellà de 

Llobregat. 
 

 Activitats econòmiques 
 

- Un representant de l’Associació de Comerciants “Cornellà, compra a casa”. 
 

 Associacions de veïns 
 

- Un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat. 
 
 
D. SECRETARIA  
 
La Secretaria del Consell correspondrà al Tècnic/a municipal o expert designat pel President.  
 
Els membres del Ple del Consell seran nomenats per Decret d’Alcaldia, a proposta de cadascuna 
de les Administracions, entitats o Grups polítics municipals representats en aquest.  

... 
 
 

II. Suprimir les referències que els articles 7.c) i e), 8.e), 10.c) i paràgraf tercer de 
l’article 16 fan a la Comissió Permanent del Consell, introduint en aquests 
articles les modificacions corresponent, mitjançant la seva nova redacció, que 
restarà en els termes següents: 
... 
 
 Article 7. Atribucions del Ple 
 
Amb caràcter general correspondrà al Ple l’exercici de les funcions assenyalades a l’article 4 
d’aquest Reglament, desenvolupant els debats i adoptant els acords que siguin necessaris.  
 
Corresponen també al Ple del Consell les atribucions següents:  
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a. Establir les seves pròpies normes de funcionament intern, dins del marc d’aquest Reglament i 

de la legislació vigent.  
 
b. Aprovar el programes d’actuació del Consell. 
 
c. Aprovar la creació, composició, objecte, competències i durada de les Comissions de Treball. 
 
d. Exercir el dret a la iniciativa davant l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat,  formulant 

propostes dirigides a l'adopció de mesures  municipals en matèria de seguretat pública. 
 
e. Emetre informes previs, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en relació amb la seguretat 

pública, dins de l’àmbit de les competències municipals en aquesta matèria. 
 
f. Qualsevol altra competència necessària per a  la consecució de les seves finalitats i pròpies 

de la seva naturalesa jurídica, que no hagi sigut atribuïda als altres òrgans  del Consell. 
 
 

 Article 8. Responsabilitats dels membres dels Consell  
 
Els membres del Consell de Seguretat i Prevenció tindran les responsabilitats següents:  
 
a. Assistir a les reunions dels diferents òrgans del Consell dels que siguin membres o a les que 

hagin estat convocats per la  Presidència.  
 
b. Participar activament en les funcions pròpies del Consell assenyalades a l’article 4 del 

Reglament  i dels seus diferents òrgans.  
 
c. Donar compliment als acords del Consell.  
 
d. Assistir, quan correspongui, a les sessions de la Junta Local de Seguretat, com a membre del 

Ple o d’una Comissió Delegada.  
 
e. Elaborar propostes en matèria de seguretat pública i presentar-les al President perquè 

plantegi el seu debat al Ple del Consell i/o a les Comissions de Treball.  
 
f. Mantenir una comunicació continua amb la resta de ciutadans pertanyents als col·lectius als 

quals representen i, en conseqüència:  
 

- Informar-los dels assumptes tractats a les sessions del Consell.  
 
- Conèixer les seves necessitats, percepcions i demandes, i traslladar-les als òrgans del 

Consell.  
 
- Recollir les seves propostes en matèria de seguretat pública.  
 
- Fomentar i impulsar la seva participació en les accions promogudes pel Consell.  

 
En cas d’incompliment manifest de les seves obligacions per part d’un membre del Consell –
especialment del deure d’assistència a les sessions-, la Presidència podrà demanar la seva 
substitució a l’entitat que representi, prèvia informació al Ple.  
 
 

 Article 10. La Vicepresidència 
 
Corresponen a la Vicepresidència les funcions i atribucions següents:  
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a. Substituir al President, en qualitat de President accidental, en los casos d’absència, vacant, 
malaltia o qualsevol altra impossibilitat. 

 
b. Assistir a la  Presidència en l’exercici de les seves funcions. 
 
c. Qualsevol altra que la  Presidència del Consell o qualsevol dels seus òrgans  li delegui. 
 
 
 

 Article 16, paràgraf tercer 

 
Les Comissions de Treball es reuniran amb caràcter ordinari amb la periodicitat i el calendari que 
les pròpies Comissions aprovin, d’acord amb les directrius fixades pel Ple en el moment de la 
designació dels seus membres o la seva creació. 

... 

 
III. Suprimir els articles 11 i 12 del Reglament, reordenant successivament la 

numeració dels articles posteriors. 
 
En conseqüència, el Reglament Orgànic regulador del Consell Municipal de Seguretat i 
Prevenció de Cornellà de Llobregat, a comptar del moment en que entri en vigor 
aquesta modificació, tindrà la redacció que figura en el document annex núm. I a 
aquest acord. 
 
Tercer.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública i audiència als 
interessats, per un termini de trenta dies, a efectes de reclamacions, al·legacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari dels de major 
difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el 
qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovat 
definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Quart.- Aprovada definitivament aquesta modificació del Reglament,  es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor un cop 
transcorreguts quinze dies a partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix, tant al Taulell d'Anuncis de la Corporació, com al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí d'Informació Municipal, s’inserirà el 
corresponent Edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en el 
que s'hagi publicat íntegrament el seu text. 
 
Tan aviat entri en vigor aquesta modificació, incloure el seu text íntegre  en la 
Intranet municipal, pel seu coneixement i consulta pels diferents Departaments 
municipals i donar-hi difusió, 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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Cinquè.- Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Territori i Espai Públic. 
 
El punt set és aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic 
regulador del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 
 
Del que es tracta és d’adequar el funcionament normal que ha tingut aquest 
Consell durant tot el temps que ha estat funcionant a la legalitat. 
 
Per tant, el que plantegem és una canvi en els punts cinc i sis del Reglament. 
Una cosa és l’eliminació de la Comissió Permanent, perquè la Comissió 
Permanent era el mateix que el plenari, per tant, no s’ha reunit mai aquesta 
Comissió Permanent. I segon, és l’eliminació del representant de 
l’Administració de Justícia que mai han vingut, entre d’altres coses, perquè 
ells plategem que potser hi ha una incompatibilitat en ser de l’Administració 
General de Justícia i estar en aquest Consell. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres entenem que s’elimini la figura judicial perquè, bé, pel que se’ns va 
donar a entendre hi havia certs dos problemes d’incompatibilitat. El que passa 
és que, en canvi, en la Comissió no estem d’acord en què se suprimeixi, doncs 
cas -i això si que ens agradaria si algú ens ho pogués aclarir- si hi ha cap 
assumpte d’urgència, ens trobarem amb que seran tres o quatre persones qui 
ho decidiran, i la Comissió no hi serà. 
 
Llavors, en aquest sentit avanço que votarem en contra. 
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Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Territori i Espai Públic. 
 
Un aclariment. A veure, el Consell és un Consell de participació, no és un 
Consell de decisió, per tant el Consell no ha de decidir res. 
 
És a l’inrevés, si està la Permanent, la Permanent la composen els Partits 
Polítics, el Cap de la Guàrdia Urbana, el Cap del Mossos d’Esquadra, el Cap 
dels Bombers i el Cap de la Policia Nacional i jo mateix, com a Vicepresident. 
 
Per tant, si hi ha cap assumpte urgent a tractar, el que seria el plenari, per 
tant, estarien també representats les entitats que a la Permanent no hi són. 
Per tant, és molt més participatiu eliminar la Permanent que deixar-la. 
 
 

 
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 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, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
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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. 

 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I GOVERNANÇA 
 
 
Urgència Primera.- Restar assabentats de la resolució del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic d’acordar la mesura provisional consistent a 
suspendre el procediment de contractació i aprovar la pròrroga del 
contracte de “Prestació del servei 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”. 

Restar assabentats de la 
resolució del Tribunal  

Català de Contractes del 
Sector Públic de suspensió 
i pròrroga contracte prestació 
dervei de neteja viària. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vist l'expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació del servei 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.(Expedient 14-049). 
 
Tramitació: Ordinària. 
Procediment d'adjudicació: Obert-Harmonitzat. 
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Forma d'adjudicació: Oferta Econòmica més avantatjosa. 
Data d'aprovació del Plec de Condicions Administratives particulars i el de Condicions 
Tècniques: Va ser aprovat mitjançant Acord del Ple de l'Ajuntament de data 26 de 
febrer de 2015. 
 
Vist que el Ple municipal en acord de data 30 de juliol de 2015, va acordar adjudicar a 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., el contracte de Prestació dels 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 en 
Ple i a la seva oferta. 
 
Aquest acord, així com el procés d'adjudicació, conforme a la regulació legal del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic. era susceptible de recurs, abans de la 
formalització del contracte. 
 
L'empresa VALORIZA Servicios Medioambientales, S.A que es va presentar al 
procediment, va presentar davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
recurs especial en matèria de contractació, contra l'acta de la Mesa de contractació 
de data 6 de juliol de 2015, per la qual se l'exclou de la licitació del contracte 
esmentat de recollida de residus i neteja viària, sol·licitant la mesura cautelar de 
suspensió del procediment de contractació fins que es dicti resolució de recurs, de 
conformitat amb l'establert als articles 43 i 46.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en resolució comunicada a 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en data 5 d'agost de 2015, Registre d'entrada 
de 29524, va resoldre acordar la mesura provisional consistent a suspendre el 
procediment de contractació esmentat, sense que això impliqui entrar a valorar el 
fons de l'assumpte. 
 
Per aquest motiu, el primer que es necessari, es restar assabentats de la presentació 
del recurs de l'empresa VALORIZA Servicios Medioambientales, S.A, davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i a la vista de la resolució del mateix, 
suspendre l'acord adoptat en el Ple de data 30 de juliol de 2015,d'adjudicació a 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. del contracte de Prestació dels 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 una data d'execució prevista de l'1 d'octubre de 2015 fins el 30 de setembre de 
2019. 
 
D'altra banda, adoptada la suspensió de l'acord d'adjudicació, es fa necessari valorar 
les conseqüències de la mateixa, especialment quant a allò que es refereix a la 
prestació del servei de recollida de residus i neteja viària i manteniment de 
clavegueram. 
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A l'actualitat el servei es presta conforme al contracte de gestió de serveis públics, de 
recollida de residus aprovat pel Ple de data 29 de juny de 2005 (Expedient 04-288), 
amb una durada que finalitza el dia 30 de setembre de 2015. 
 
El servei de recollida de residus domiciliaris per fraccions, de neteja viària, neteja de 
clavegueram, el transport dels residus fins l'abocador i demes serveis relacionats amb 
l'objecte del contracte, es considerà un servei bàsic a prestar pel municipi i la seva 
aturada podria provocar problemes greus de salubritat i prestació deficient d'altres 
serveis bàsics. 
 
Tenint en compte que el servei s'ha de seguir prestant sense solució de continuïtat, i 
posada en consonància la previsió continguda a la clàusula 19.1 del Plec de Clàusules 
administratives que estableix que en cas d'extinció normal del contracte, el 
contractista ha de prestar el servei fins que un altres es faci càrrec de la gestió, amb 
l'article 235. a) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, en el mateix sentit que la clàusula esmentada, 
s'entén que procedeix l'aplicació, d'aquesta previsió, que tal com assenyala l'informe 
núm. 7/2005, de 4 d'octubre de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 
Catalunya, no té la condició de prorroga, havent-se d'aprovar com a pròrroga 
extraordinària o ordre de continuïtat del servei, en relació amb la qual els contractista 
ha prestat la seva conformitat expressa mitjançant escrit de data 17 de setembre de 
2015 (Registre d'entrada 33196) 
 
Atesa que tant l'import del contracte com la complexitat del servei, impedeix 
qualsevol intent de procés de contractació independent durant el període de 
suspensió del contracte en tramitació amb entrada en vigor prevista l'1 d'octubre de 
2015, i que per tant només es considera viable als purs efectes de manteniment del 
servei la pròrroga forçosa del contracte vigent (Expedient 04-288) que tenia la seva 
finalització prevista el 30 de setembre de 2015. 
 
Aquesta pròrroga s'ha d'adoptar tenint en compte, que el servei s'ha de prestar en les 
mateixes condicions que el contacte principal, quedant justificades a l'expedient les 
variacions relatives al cost del servei com a conseqüència de la finalització de 
determinats períodes d'amortització, increments de costos de manteniment i 
l'acceptació de la necessitat d'actualització de preus en seu cas com a conseqüència 
de la revisió de preus conforme a la regulació aprovada en el contracte inicial del 
servei i actualment vigent. 
 
Quant a la durada, es considera un període prudent un termini de sis mesos, 
condicionat a l'evolució de la suspensió acordada pel Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic, de forma que en el seu moment si es necessari allargar el termini de 
la pròrroga s'haurà de fer en acord exprés i d'una altra banda en cas de que es 
pogués adjudicar definitivament el contracte actualment en tramitació, mitjançant 
acord exprés, es resoldria la pròrroga, regularitzant la situació de l'expedient i la 
prestació del servei. 
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Vist l'informe de la Directora de manteniment i Serveis de 15 de setembre i del Cap de 
Contractació obrant a l'expedient. 
 
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.- Restar assabentats de la resolució del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, d'acordar la mesura provisional consistent a suspendre el procediment 
de contractació, d'acord amb el previst articles 43 i 46.3 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, sense que això impliqui en cap cas entrar a valorar el 
fons de l'assumpte, en relació a l'expedient de prestació dels 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 (Exp. 14-
049), aprovat el seu inici en data 26 de febrer de 2015 per l’Ajuntament Ple i 
aprovant-se la seva adjudicació en data 30 de juliol de 2015, i tot això com a 
conseqüència d'un recurs presentat per l'empresa VALORIZA Servicios Ambientales, 
S.A., contra l'acta de la Mesa de contractació de data 6 de juliol de 2015, per la qual 
s'exclou de la licitació del contracte de prestació dels 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 (exp.14-049) 
 
Segon.- Davant l'evident necessitat de seguir cobrint el servei, per qüestions d'interès 
públic, acordar prorrogar el contracte de gestió de servei públic de recollida de 
residus, neteja viària i neteja de clavegueram, el transport dels residus fins a 
l'abocador i demés serveis relacionats amb l'objecte del contracte (expedient 04/288), 
adjudicat a l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., mitjançant acord 
del Ple Municipal de Juny de 2005, i que tenia una durada en el seu termini d'execució 
fins al 30 de setembre de 2015, acordant-se la pròrroga per un termini des de l'1 
d'octubre de 2015 fins al 31 de març de 2016. 
 
Tercer.- Establir que pròrroga, es realitza pel termini esmentat, condicionat a que en 
el cas d'aixecament de la suspensió i la resolució d'aquells elements que poguessin 
impedir l'adjudicació normal del contracte, una vegada adoptat els acords 
corresponent, es donaria per finalitzada la present prorroga de forma anticipada, i 
que en el supòsit de que fos necessari allargar el termini de suspensió es precisarà 
igualment acord exprés abans del termini de 6 mesos. 
 
Quart.- Acceptar el càlcul obrant a l'expedient mitjançant informe de  la Directora de 
Manteniment i serveis de data 15 de setembre, en el sentit de que amb estricte 
manteniment del servei, es necessari recalcular els costos dels serveis durant el 
període de prorroga, tenint en compte la finalització de determinats costos 
d'amortització, l'increment dels costos de manteniment, i la necessària adaptació del 
preus, una vegada es realitzi la revisió de preus establerta als plecs del contracte 
principal. Així mateix, la prorroga suposa que es mante l'adscripció al servei, sense 
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que es produeixi la reversió dels mateixos, d'aquells bens immobles i bens mobles 
adscrits al servei.  
 
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Import 
 (IVA inclòs)  
 
2015 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 252.726,90.- Euros 
2016 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries  505.453,80.- Euros 
 
2015 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 108.460,28.- Euros 
2016 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 216.920,56.- Euros 
 
2015 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 616.233,34.- Euros  
2016 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 1.232.466,68.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 150.775,46.- Euros 
2016 0112 1621A 2279902  C.P.S/Recollida selectiva 301.550,92.- Euros 
 
2015 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 46.601,35.- Euros 
2016 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 93.202,72.- Euros 
 
 Total: ...............................................................................................  3.524.392,01.- € 
 (IVA inclòs) 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a la pròrroga 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 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), 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. 
 
Setè.- Notificar aquest acord al departament de Espai Públic, a la Intervenció 
Municipal, a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., a VALORIZA Servicios 
Ambientales, S.A i al Tribunal Català de contractes del sector públic. 

 
... 

 
 
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. 
 
Bé, gairebé l’hem explicat en la modificació de crèdit.  
 
Hi ha hagut un recurs per part de l’empresa Valoriza contra l’acord 
d’adjudicació que vam fer al Ple al mes de juliol del contracte d’escombraries. 
 
Es va presentar aquest recurs davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, recurs especial en matèria de contractació. I aquest Tribunal el 
que ens diu és, que fins que no es miri aquest expedient i decideixi si accepta 
o no accepta que tinguin raó, nosaltres el que hem de fer és suspendre 
l’adjudicació. Això és el primer que fem, ens donem per assabentats de què el 
Tribunal ens diu això. 
 
Tenint en compte que és un servei que hem de seguir prestant sí o sí, sense 
solució de continuïtat, i que el Plec de condicions d’aquest contracte ja diu 
que, en cas d’extinció normal del contracte el contractista ha de prestar el 
servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió, sigui el mateix o no, aquest 
servei és una competència obligatòria, s’ha de prorrogar. I s’ha d’adoptar 
tenint en compte doncs que aquest servei s’ha de mantenir en les mateixes 
condicions que es va adjudicar en el seu moment, és a dir, fa deu anys. 
 
El que pensem és que en sis mesos, per això donem aquesta pròrroga de sis 
mesos, serà suficient per a què aquest Tribunal ens digui el què. I per això 
posem aquesta pròrroga de sis mesos, en el sentit de que no hi hagi cap 
problema, que continuï el servei exactament igual. I quan tinguem aquesta 
resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, obrarem en 
conseqüència segons ens diguin. 
 
I per acabar, tot i que igual em guanyo un toque per part de l’Alcalde, doncs 
no podíem fer això que tu comentes perquè des de que s’aprova el pressupost 
a l’octubre de 2014 fins que s’acaba el contracte, hi ha compra de béns. I com 
hi ha compra de béns, al pressupost de 2014 no pots saber quina amortització 
faràs d’una cosa que no saps si compraràs. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
En relació a aquest tema, a la Comissió d’Economia nosaltres vam sol·licitar 
còpia de la demanda. Ens has contestat que no podia ser. La meva pregunta 
és si el Govern té accés a aquesta demanda. Sí?. Com la resposta és a l’aire  
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi haurà resposta. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Simplement dir que si és així i si el Govern té accés a la demanda, que ens 
agradaria, almenys a aquest Grup Municipal, poder tenir accés a la mateixa. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, no hi ha cap problema. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres en aquest cas, i més enllà de la trifurca i de les empreses, i de les 
denuncies, i dels acords i dels tipus d’empresa que és cadascú, i d’on apareix 
cadascú, ja vam parlar en el seu moment. I de quina empresa és Fianza i quina 
és Fomento i demés. Avui el que crec que és important i el que a nosaltres ens 
preocupa és que demà es continuï prestant el servei de neteja viària, que es 
continuï recollint les escombraries.  
 
Per tant la nostra prioritat és, com ja vam demanar a la Comissió Informativa, 
en la mesura que els serveis tècnics de la casa són els que ens van explicar 
com es feia l’adjudicació, ens van dir perquè no s’havia puntuat a Fianza i van 
ser els serveis tècnics, en funció de criteris tècnics, que Valoriza -perdó estic 
equivocant-me de nom d’empresa- doncs crec que no ens correspon a 
nosaltres anar més enllà del que els serveis tècnics i els serveis jurídics 
considerin. I avui crec que la prioritat és garantir l’interés públic i els serveis 
bàsics de la ciutat, que són la neteja. 
 
Per tant, evidentment restem assabentats i aprovem la pròrroga del 
contracte. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Una especificació respecte al sentit del nostre vot. Evidentment no ens podem 
quedar sense un servei de neteja i no podem procedir a què això s’anul·li, 
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però evidentment amb totes les argumentacions del plenari anterior ja vam 
dir el que consideràvem respecte a la contractació d’aquest servei. Per tant no 
podem votar a favor. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres en consonància amb el que vam votar al Ple anterior, que va ser 
abstenció en relació a l’adjudicació del contracte d’escombraries, en aquest 
cas també votarem abstenció. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Primer de tot, nosaltres votarem en contra, encara que evidentment tenim 
molt clar que el que això provoca, no la nostra votació sinó el que s’està 
plantejant, és el mer compliment de la legalitat. No és una aposta, ni tan sols 
per un model ni per un altre sinó el compliment de la legalitat. 
 
Però votem en contra per un tema de coherència amb el que hem estat 
plantejant des de que hem arribat a aquest Ple. Ho volem recordar d’una 
manera molt breu. Al Ple d’Investidura aquest Grup Municipal ja va dir que 
sabia perfectament a qui anava aquest contracte, ho vam dir. 
 
Al segon Ple vam manifestar que amb les característiques que tenia la 
concessió i amb les característiques del Plec tècnic, evidentment hi havia un 
objectiu clar, que era de donar-li la contracta a una empresa. Ara ens trobem 
amb això, però per nosaltres no és un problema entre empreses, és un 
problema de models.  
 
I coincidim en la reflexió que feia el Grup d’Iniciativa, Esquerra Unida i 
Alternativa, de que el que ens interessa és que demà, o aquesta nit o ara 
mateix tinguem un bon servei de recollida d’escombraries i la resta d’activitats 
que desenvolupa aquesta contracta. Però continuem dient, si pel mig tenim 
intermediaris que el seu únic objectiu és el benefici, això no ho podem 
garantir mai. 
 
Per tant, fem una reflexió fonamentalment entre els grups d’esquerres i que 
se’n diuen progressistes, perquè abans o desprès els grans contractes que 
existeixen a dia d’avui, encara derivades de l’activitat pública també de 
Cornellà de Llobregat, passin a ser activitats remuneralitzades i amb gestió 
directa. 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Només per contestar al representant del Partit Popular. És cert tot el que has 
dit. Es va fer la consulta a la Secretària General, la qual ens va dir que 
òbviament teniu dret en aquest cas. Tens la demanda a la teva bústia de 
correo personal i et convido a que quan surtis, obris la bústia del teu correu 
perquè tens una còpia escrita també aquí. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, per aclarir algunes coses. Des de que existeix aquest Tribunal, el 
Tribunal Català de Contractes, que es va fer molt famós per l’adjudicació de 
neteja, jo sempre li dic el Tribunal “gallo” perquè algunes vegades aquest nom 
no el recordo. 
 
Està de moda, no en aquest Ajuntament, en tots els Ajuntaments i en totes les 
Administracions de l’Àrea Metropolitana, dia sí i dia no, que aquelles 
empreses que no tenen l’adjudicació presenten el recurs. I aquí estava clar 
que no passaria una cosa diferent. 
 
És evident que nosaltres podem si tenim aquesta documentació facilitar-la, 
perquè no té cap secret. És una informació que és pública, que es presenta 
per part d’una empresa que pretén legítimament dir que el que va plantejar la 
Mesa de Contractació no està adequat o consideren que no ho està. I per tant 
el Tribunal ja dictarà. 
 
El que és evident és que mentrestant has de fer el servei, i dir una cosa sobre 
aquesta contracta, no té –diguéssim- cap secret, el que el fa en aquesta 
contracta és cada nit recollir escombraries, els residus de la ciutat, això és 
visible. I l’altre és la neteja viària, que això sí que és probablement una mica 
més complicat en la seva organització, no pas en la seva complexitat tècnica. 
 
Sobre l’altre tema ja ens hem posicionat tots els grups com considerem que 
s’ha de prestar aquest servei. I hi ha moltes experiències positives i negatives, 
d’una forma o una altra. Ara, el que estem avui aquí aprovant simplement, i 
encara sort que algú votarà a favor, és que el contracte continuï, perquè ha de 
continuar, sinó no hi hauria ni recollida ni hi hauria demà neteja dels nostres 
carrers. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada 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. 
 

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, senyors Arnau Funes Romero i 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 Grups Municipals PSC-CP, ICV-EUiA-EP-E i ERC-AM, de 
suport a l’acollida de població refugiada dels conflictes armats a la 
Mediterrània. 

Moció Grups PSC-CP, 
ICV-EUiA-EP-E I ERC-AM, 
de suport a l’acollida de 
població refugiada dels 

conflictes armats a la 
Mediterrània. 

MOCIÓ 
 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els grups polítics municipals manifesten la 
seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la 
Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i a d’altres conflictes internacionals. 
 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 

2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu 
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per 
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació 
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i 
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els 
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i 
reconstrucció. 
 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la 
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans. 
 
L’Ajuntament de Cornellà a principis de setembre va iniciar les gestions per adherir-se 
a la Xarxa de Ciutats Refugi i també es va adherir al manifest Payasos sin Fronteras 
juntament amb ONGs de la ciutat com Cornellà Solidari, la Coordinadora contra la 
Marginació de Cornellà, l’Assemblea local de la Creu Roja i la FAVCO. 
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Davant de la situació actual i,  
 
- Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 

determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 
- Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 

cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 
- Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat 

de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 
- Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 

creació d’una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
- Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració 

propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 
 
- Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i 

només 28 places d’acollida. 
 
- Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a 

l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
- Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 

donin resposta a la situació dels refugiats. 
 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat conjuntament amb els 
diferents grups polítics municipals signants, es proposa l’adopció dels acords 
següents: 
 
 
Primer.- Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 

 Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col·lectiu. 

 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les 
persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 
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 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les 
persones. 

 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual 
i assegurar-ne el desplegament. 

 

 Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral·lel 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer 
càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants. 

 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer.- Actualitzar el pla d’acollida municipal per a incorporar-hi l’asil abans 
d’acabar l’any. 
 
Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 
 
Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir 
les persones sol·licitants. 
 
Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora. 
 
Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 
 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida 

 Acollida a Catalunya 
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Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
 
Onzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a 
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Aquesta Moció bàsicament és un intent de fer una moció de consens. És 
veritat que els diferents grups municipals ens hem anat des de que va esclatar 
-entre cometes- mediàticament, perquè la realitat era una altra, la crisi amb 
els refugiats sirians, hem anat compartint reflexions amb diferents grups i 
amb diferents Regidors i Regidores i amb diferents entitats de la ciutat, i hem 
intentat trobar una Moció que bàsicament el que fa és tres coses. 
 
Una, posa negre sobre blanc quina és la idea del refugiat. I intenta consensuar 
en funció del que avui es considera “persones refugiades”, que són, com diu la 
Convenció de Ginebra o el Protocol de Nova York, tota persona que pateix una 
persecució o un tracte greument discriminatori o altres tipus d’ofensa, 
perpetrades per la població local o per alguns individus, sempre que les 
autoritats ho tolerin de forma deliberada. Aquesta és la idea consensuada del 
que és una persona refugiada. 
 
Per nosaltres, hi podríem anar encara a més, i podríem parlar de refugiats 
econòmics, i podríem parlar de què és aquesta discriminació. Però amb la 
voluntat de cercar el consens en aquesta Moció, plantegem que del que 
estem parlant és de les persones que pateixen una persecució bàsicament en 
la guerra que s’està desenvolupant a Síria. I, per tant, estem parlant dels 
refugiats que provenen de la guerra de Síria. 
 
I en aquest sentit nosaltres el que plategem és, hi ha demandants d’asil a 
Catalunya, hi haurà més demandants d’asil a Catalunya, no està ben recollida 
la figura de la persona asilada però, tot i això, les Institucions hem d’estar 
interpel·lades per fer accions.  
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I aquesta Moció bàsicament el que planteja són accions per tothom, pel 
Govern de la Generalitat, pel Govern de l’Estat, pels Governs Locals, i en 
aquest sentit la voluntat de comprometre’ns a intentar buscar un sistema 
d’acollida a aquestes persones que provenen d’aquest asil forçós que no deixa 
de ser un altre que la guerra de Síria. 
 
Tot i això, evidentment, l’Ajuntament de Cornellà i la ciutat de Cornellà ja està 
fent altres coses i no només això. La ciutadania s’està mobilitzant i, 
evidentment, això no treu que puguem fer en el futur accions diverses o 
noves o accions més concretes. La voluntat d’aquest text és agafar el text 
pactat al Fons de Cooperació de Catalunya, un text on el 95% del que diu és el 
que vam pactar els diferents Ajuntaments de Catalunya en relació a la 
cooperació internacional, en relació a l’acollida, en relació a l’atenció a les 
persones refugiades. I això és el que portem aquí amb una matisació 
cornellanenca, que és el compromís de Cornellà per a intentar, concretant 
accions concretes, l’acollida de les persones que vinguin provinents d’aquest 
asil. 
 
Des del dia que vam presentar aquesta Moció per registre fins avui han passat 
coses, per tant és provable que en els propers mesos continuïn passant coses. 
I que al final en algun moment els Governs Europeus decideixin de quina 
manera atenen a la població que està arribant a Europa, que no se’ls tracti 
només com a números globals que s’han de repartir pels diferents territoris. I 
també crec que aquí hi ha una component important que és que els 
Ajuntaments en general, però especialment els Ajuntaments d’esquerres, 
estan demostrant al conjunt d’Europa la voluntat de ser ciutats acollidores. 
 
I la voluntat de Cornellà de ser també una ciutat acollidora en contra del que 
estan fent alguns Governs Europeus, que sembla que la pel·lícula no vagi amb 
ells o estiguin negociant “quotes de llet”, en compte d’estar parlant de 
persones humanes que tenen una vida truncada i amb problemes personals 
enormes, com és haver de marxar de casa teva perquè una bomba te l’ha 
arrasat. En definitiva estem parlant d’això. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel Partit Popular. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
L’esmena que nosaltres presentem és una esmena de supressió de l’apartat 
primer de la part dispositiva de la Moció, perquè enteníem que s’extralimitava 
una mica de quines són les funcions o les possibilitats que té aquest 
Ajuntament en quant a la qüestió dels refugiats.  
 
¿Quin dubte hi ha que nosaltres estem d’acord en que Cornellà sigui una 
ciutat d’acollida per als refugiats?, però, ¿quin dubte hi ha també que la presa 
de decisions respecte a aquesta qüestió no és una presa de decisió unilateral 
del Govern d’Espanya?. La toma de decisions es prenen en el si de la Unió 
Europea. 
 
Som conscients també que la presa d’aquestes decisions en moltes ocasions 
és desesperadament lenta. Que moltes vegades aquesta presa de decisions 
arriba tard. Que requereix reformes per a què aquesta presa de decisions 
s’agilitzi i no assistim més a imatges dramàtiques com a les que vam assistir 
tots veient a aquell nen mort ofegat a la platja.  
 
Però al final, les funcions d’aquest Ajuntament són les que són. I per aquest 
motiu nosaltres presentàvem aquesta esmena de supressió, perquè ja que 
s’incorporaven conceptes que extralimiten les funcions d’aquest Ple, també es 
troben a faltar altres qüestions. Al final hi ha refugiats, sí, però, per què hi ha 
refugiats?, hi ha una guerra, i s’haurà de prendre alguna decisió per a posar fi 
a aquest conflicte armat, perquè la gent no fuig del seu país perquè sí, hi ha 
una qüestió, hi ha un motiu que propicia que aquesta gent fugi del seu país. 
 
Desprès, som els primers en criticar-nos què insolidaris som els europeus, 
però hem de preguntar-nos també per què les monarquies del Golf Pèrsic no 
acullen a aquests refugiats, que geogràfica i culturalment és molt més fàcil 
d’acollir a aquests milers, cent de milers de persones que fugen d’aquests 
conflictes armats. Per aquest motiu nosaltres presentem aquesta esmena de 
supressió, per actualitzar-la i per fer-la dintre del marc local propi de Cornellà. 
 
Crec que hem de fugir de qualsevol temptació política respecte a la qüestió 
dels refugiats. Sense anar més lluny, ahir el Ple del Congrés dels Diputats va 
aprovar per unanimitat de tots els Grups Parlamentaris una proposició no de 
Llei respecte a aquesta qüestió. I crec que aquest és el camí que hem de 
continuar amb la qüestió dels refugiats. Fugir del debat polític, centrar-nos en 
el drama que estan vivint aquestes persones, procurar solucions i decisions 
ràpides per a pal·liar aquests efectes negatius que pateixen aquestes 
persones, però sense oblidar-nos tampoc dels motius pels quals aquestes 
persones fugen d’un país en guerra. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Interpreto que desprès tindré un torn per explicar però, d’entrada, no 
acceptem l’esmena. Per la resta dels Grups la nostra proposta és que es voti la 
Moció tal i com l’hem presentada. Per tant que es debateixi tal i com la 
presentem. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Jo simplement afegir a les paraules de l’Arnau que, bé, com ha explicat, és una 
Moció de consens, del Fons Català de Cooperació, on hi ha diferents entitats i 
agents socials i partits polítics, etc.. Precisament és una de les Mocions on 
també han participat més entitats i partits polítics, i el consens és evident.  
 
Vull fer èmfasis en el punt, i precisament, al·legant al senyor Daniel Serrano, 
de que s’ha de fer des de Cornellà el que es pugui, i no fer i no demanar coses 
que no són d’afectació pròpia de funcions de l’Ajuntament. 
 
Totes les funcions i totes les demandes s’han de fer, hem d’instar al Govern de 
la Generalitat, al Govern Espanyol, però sobretot desprès aquí a casa nostra el 
que és molt important, és el Pla d’acollida municipal. L’hem d’actualitzar i 
hem de treballar, i és sobre la base que treballarem aquí. Però tot és un 
conjunt. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres anem a votar en contra de l’esmena que ha presentat el PP i a favor 
del que és l’esmena, perdó, a favor de la Moció. 
 
La recepció del desplaçament d’assentaments de refugiats en el procés legal i 
polític que es regeix per normes internacionals, Conveni de Ginebra de 1951 i 
nacionals, en la seva implantació s’ha avançat l’establir un marc comú, però 
falta harmonització i es regeix per la legislació nacional. La via d’entrada de 
refugiats és competència nacional, encara que s’estableix un programa comú 
de reassentament de refugiats, 2012. 
 
Per evitar la concentració de refugiats era la participació voluntària i finançat 
pel Fondo Europeo de Refugiados, a Espanya la quota màxima és de 100 
refugiats, i no ha volgut adoptar una agència de prioritats. 
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La Unió Europea va proposar quotes de 40.000 refugiats. Els Estats van 
acceptar només una part d’aquesta quota i neguen el seu caràcter obligatori 
en oposició als països de l’est, i Espanya a la proposta del pròxim 14 del 9 de 
2015, per al pròxim Consell Europeu d’urgència, conté reassentar 160.000 
refugiats, a Espanya 15.000. 
 
Ciutadans recolza la solidaritat i envermelleix al Govern per la seva passivitat i 
insensibilitat, i la falta d’estratègia i pla d’acció. L’objectiu és una dotació 
suficient de recursos i resposta homogènia al país i no només conjuntural. 
 
El reassentament segons agències internacionals i experts, és un procés 
complex que requereix, primer, de mesures legals i polítiques que garanteixin 
l’accés a drets, a l’empara i a la protecció legal. 
 
Segon, mecanismes de consulta amb actors implicats, Govern Central, 
Comunitats Autònomes, Governs locals, ONG’S, Societats Civils, sense oblidar 
als propis refugiats. 
 
Tercer, un programa d’integració que permeti l’accés de serveis bàsics 
essencials, educació, sanitat i lloc de treball, i l’adaptació a les comunitats 
d’acollida. 
 
Quart, un sistema d’avaluació i seguiment organitzat de forma independent 
de les decisions polítiques i els implementadors de les polítiques. 
 
Per tot això, el Grup de Ciutadans, votarà a favor de la Moció. 
 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer de tot, dir que estem a favor d’aquesta Moció, i en contra de l’esmena 
del PP. 
 
Però volíem aprofitar també, tal i com ja han fet comentaris alguns companys, 
per denunciar la diferenciació que en aquests darrers mesos s’està fent entre 
els refugiats polítics i la resta de persones migrades, els mal anomenats 
“immigrants econòmics”, sobretot. 
 
A dia d’avui, hi ha persones desplaçades dels seus països d’origen per 
diferents motius, com poden ser els temes vèlics, per pressions polítiques 
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dintre dels seus països, però també per qüestions econòmiques que són els 
mal anomenats immigrants. I també els sempre oblidats per raons ambientals, 
que són a causa de desastres naturals, de la degradació palautina del medi 
ambient, dels conflictes ambientals, de les grans obres de desenvolupament 
com poden ser la construcció de preses. I que també els hem de considerar 
com a refugiats. 
 
Nosaltres estem totalment en contra d’aquesta diferenciació, ja que els 
immigrants per raons econòmiques o medioambientals també són migracions 
forçoses. A l’igual que les degudes a causes econòmiques, són persones que 
es desplacen per motius de necessitat. I el tractament que se’ls dóna als 
immigrants a dia d’avui a tot el territori i a la Unió Europea amb la construcció 
de tanques com, per exemple, prop nostre, Ceuta i Melilla, els controls 
fronterers que es fan i els centres d’internament d’estrangers, els CIES, posen 
de manifest la hipocresia de les institucions. Acceptant unes quotes de 
persones refugiades, com si fossin productes en comptes d’estar parlant de 
persones, impedint l’accés d’unes altres i el manteniment dels CIES en 
situacions restrictives dels drets humans, pel fet de no tenir papers -tornem a 
recordar que cap persona és il·legal-, i les deportacions. 
 
També recordar que la Comissió Europea està amenaçant d’obrir expedients 
sancionadors als estats que no compleixin amb l’obligació de forçar els 
retorns.  
 
També s’ha de parlar de les causes que han fet incrementar en els últims anys, 
i més exponencialment en el últims mesos, l’arribada de refugiats polítics a 
causa de les guerres, on Europa i Espanya tenim una responsabilitat directa.  
 
Per aquest motiu, volem fer un tast de la responsabilitat històrica, com per 
exemple va ser el Tractat Sykes-Picot, que es va signar al 1916 per França i 
Gran Bretanya per controlar Orient pròxim. Amb el qual varen crear estats, 
nacions artificials que varen originar règims autoritaris i també la 
responsabilitat actual per la venda d’armes. Recordem també que Espanya 
ocupa el setè lloc en venda d’armes al mon. 
 
Per nosaltres la incidència del mon occidental a la resta de països posant al 
capdavant els seus interessos econòmics i polítics o estratègics, és a dir, la 
causa del sistema neoliberal actual, és un dels motius que estan obligant a les 
persones a marxar dels seus països. I això continuarà incrementant mentre 
que no tractem les causes dels moviments massius migratoris, essent 
necessària com a mesura d’urgència l’acollida d’aquestes persones, que és el 
que recull la Moció que avui es presenta. 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Bé, jo parlaré de Cornellà. Nosaltres, avui proposàvem una Moció de consens, 
perquè entenem que Cornellà com a municipi obert i solidari no pot tancar els 
ulls davant d’aquesta situació. Cal coordinar esforços reals i eficients, sense 
grans titulars, per anar treballant en la mesura de les nostres possibilitats 
donant suport a la població refugiada. 
 
Com sabeu, l’Ajuntament a principis del mes de setembre, ja va iniciar les 
gestions per adherir-se a la Xarxa de Ciutats refugi. També es va adherir al 
manifest Pallassos sense Fronteres, juntament a ONG’s de la ciutat com 
Cornellà Solidari, la Coordinadora contra la Marginació, l’Assemblea Local de 
la Creu Roja i la FAVCO. 
 
Ara mateix l’escenari és ben incert. Encara no hi ha dades de les persones que 
vindran a Cornellà ni tan sols les que vindran a Catalunya, però el que sí 
sabem és que hi haurà una entitat de la nostra ciutat, la Creu Roja, que podrà 
gestionar els recursos econòmics provinents de l’Estat a aquesta finalitat. I 
d’altres entitats i ciutadania que voldran donar suport a la gestió de les 
conseqüències d’aquesta barbàrie. 
 
Per tant, des de l’Ajuntament ho coordinarem i contribuirem donant suport 
als programes que es puguin portar a terme, però amb seny i sempre tocant 
de peus a terra. 
 
Així que ara el que estem fent és preparar els mecanismes pertinents per 
poder amb els agents socials competents caminar en aquest sentit, per tal de 
gestionar de forma realista, prudent i eficaç, la realitat d’aquestes famílies 
que segurament vindran. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Intentaré ser breu. Agrair el suport de la resta de grups, evidentment dels 
companys proponents i del Grup de Ciutadans i del Grup de la Crida. 
 
Crec que en general haig d’estar d’acord amb la reflexió que heu fet, 
especialment els companys de Crida. Crec que és indiscutible, en tot cas, avui 
estem parlant d’això. 
 
Penso que no és un debat que es tanca avui, no és com aquelles Mocions que 
a vegades hem fet en aquest Ple, en què donem suport o ens preocupem o 
manifestem, sinó que això significa que en aquesta ciutat, per desgràcia, 
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perquè prové d’un procés duríssim com és el que està passant a l’Orient Mitjà, 
és probable que haguem d’acollir a persones provinents d’aquesta guerra, 
donar asil. 
 
Per tant Cornellà ha d’estar preparada per fer això, i per això no acceptem 
l’esmena que ens fa el PP. De vegades nosaltres tenim els papers al davant i 
potser el públic no ho sap, però l’esmena que presenta el PP a la nostra Moció 
descapsa la Moció perquè el que acaba suposant és que acceptaríem com 
Ajuntament que l’acollida als refugiats i les refugiades que vinguessin a 
Cornellà, és única i exclusiva responsabilitat de l’Ajuntament de Cornellà, i 
això tampoc és així. 
 
Al final nosaltres el que volem és que el Govern de l’Estat, l’esmena que fa el 
Partit Popular diu que no, que treiem que demanem la dotació econòmica a la 
Unió Europea, que augmentin el nombre de places d’asil, que competències 
que són del Govern de l’Estat, que són de la Unió Europea, que és donar 
recursos als municipis per fer polítiques d’asil, que ho treiem. Això vol dir que 
l’Ajuntament, amb recursos propis, hauríem de fer totes les polítiques d’asil, 
per tant no ho podem acceptar. 
 
En definitiva, el que hem de fer és demanar, una, que el Govern de l’Estat 
comenci a finançar les places d’acollida de persones asilades. Ja no vull 
discutir sobre a qui s’està donant l’estatus de persona il·legal i a qui no, que 
seria un altre debat encara més llarg, perquè un dels problemes que hi ha 
amb la Delegació del Govern a Catalunya, és que no està tractant a les 
persones que venen refugiades com a refugiats, sinó que els està tractant com 
a immigrants indocumentats en general. No vull entrar en el debat. 
 
Per tant, aquí hi ha un element important, que és que l’Estat espanyol tracta 
en definitiva a totes les persones que venen a Catalunya provinent de 
qualsevol tipus de problema social, econòmic o polític, els tracta com si fossin 
mercaderies i no com a persones. I especialment aquest és un dels problemes 
que tenen les persones amb necessitats de ser atesos com asilats, però bé, 
d’això podríem fer un debat molt llarg. 
 
En definitiva, no podem acceptar l’esmena perquè el que significaria seria 
entendre que nosaltres ho hem de pagar tot. I com entenem que no s’ha de 
pagar amb recursos municipals, ni nosaltres, ni Barcelona, ni ningú, ha de ser 
l’Estat i la Unió Europea qui posi recursos. 
 
I no vull fer un debat sobre Orient Mitjà ni sobre com es van fer aquelles 
fronteres però, en definitiva, crec que això al Cornellà Solidari ho hem parlat 
més d’una vegada, i un dels problemes que hem tingut segurament en molts 
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projectes de cooperació a Orient Mitjà i les dificultats per fer projectes a 
Orient Mitjà, és aquesta dualitat de contrapoder entre el que era el Govern de 
Síria actual i el que són les monarquies del Golf, i qui financia a qui i qui ven 
armes a qui. 
 
Com que no és avui objecte de debat ho obviaré, tot i que podríem debatre en 
profunditat de qui ha finançat què i qui té interessos econòmics en que 
aquesta guerra funcioni com està funcionant, i qui està bombardejant a qui i 
com. Però bé, no és objecte del debat, el debat avui és demanar com a 
Ajuntament que puguem fer plans d’acollida a les persones que vinguin 
provinents d’aquesta guerra i, per tant, dels conflictes armats de la 
Mediterrània. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde, molt ràpidament. 
 
En primer lloc, no puc quedar-me callat amb l’afirmació que ha fet el company 
Arnau, sobre que la Delegació del Govern tracta a les possibles persones que 
sol·liciten asil en Espanya com si fossin mercaderies. Al final, el dret d’asil és 
un dret que no el concedeix ni Iniciativa per Catalunya, ni el Partit Popular, ni 
el Govern d’Espanya. Es requereixen un requisits que si es compleixen es 
concedeix i si no es compleixen no es concedeix, és així de senzill. 
 
Per tant, home, afirmar tan alegrement com aquí s’ha dit que el Govern 
d’Espanya i la Delegació del Govern en aquest cas a Catalunya, tracta a les 
persones que sol·liciten asil com si fossin mercaderies, crec que és una 
afirmació una mica gratuïta, que no es correspon tampoc amb la realitat. 
 
En segon lloc i respecte a la representant d’Esquerra Republicana, jo no em 
referia a que des de l’Ajuntament de Cornellà no es pugui instar a altres 
Institucions de l’Estat per sol·licitar segons quines qüestions. Per suposat, de 
fet, la gran majoria de mocions que hem presentat insten a altres Institucions. 
El que passa és que s’està demanant -al nostre entendre- al Govern d’Espanya 
qüestions que no pot decidir unilateralment. 
 
És a dir, al final, la realitat és com és no com ens agradaria a tots els demés. És 
com és i això es decideix i es negocia en el si de la Unió Europea. I és on, en 
tot cas, hauríem d’haver-ho instat, però no traslladar una responsabilitat al 
Govern d’Espanya que unilateralment no pot decidir segons quines qüestions 
que a tots potser ens podria també agradar. 
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I en tercer lloc, també lamentar una mica el to de Ciutadans a l’hora d’explicar 
la seva argumentació per a votar a favor. És a dir, tots els arguments són 
legítims, però bé, cap grup polític és inhumà. Al final cadascú aquí defensa el 
que creu oportú. Com sempre dic, el monopoli de la sensibilitat no està en 
mans de cap grup polític. Crec que tots, tots els grups polítics aquí presents, 
tenim sensibilitat sobre la qüestió que estan vivint i el drama que estan vivint 
aquestes persones. I, home, haver-nos titllat pràcticament d’inhumans per 
aquesta qüestió, home, crec que no és una cosa que es correspongui amb la 
realitat. 
 
Moltes gràcies, Alcalde. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo sí que diré una cosa sobre aquest tema. 
 
No parlaré de l’Orient Mitjà, de les fronteres, ni tampoc parlaré de les 
conseqüències. En les converses que he tingut sobre aquest tema jo he deixat 
clara la meva posició. I és que la meva preocupació està relacionada amb que 
aquestes persones no venen a passar un mes, i les nostres infraestructures 
són les que són, les nostres circumstàncies econòmiques i socials són les que 
són. 
 
Però si algú pensa que seran els Ajuntaments els que tindran que afrontar 
amb els seus recursos aquesta acollida, s’ha equivocat. Aquesta serà una 
qüestió innegociable perquè sinó donarien una imatge i, a més a més –com 
explicar-ho- crearíem sense voler un problema que jo crec que se li donaria un 
tractament negatiu a aquesta posició positiva que volem fer. 
 
Em preocupa com estan les coses en aquest moment, em preocupa la manca 
d’informació i sobretot com es portarà a terme una situació que no serà 
conjuntural. Per tant, s’han de tenir recursos i seguretat de que les coses es 
podran fer bé i no tindrem cap problema. Ho dic i una mica aprofitant aquest 
debat. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del PP és la següent: 
 
... 
Esmena.- Supressió del punt primer i segon de l’Acord primer de la Moció. 

... 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del PP és 
rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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 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. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 

 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per tant no s’incorpora a la Moció presentada i ara es vota la Moció sencera. 
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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. 
 

Vots a favor: 
 

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 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. 

 
 
 
Segona.- Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, sol·licitant el suport 
de l’Ajuntament amb les víctimes de la Talidomida en Espanya. 

Moció de CEC-CPC,  
sol·licitant el suport de 
l’Ajuntament amb les  
víctimes de la Talidomida 

en Espanya. 

MOCIÓ 
 

Per part del Portaveu del Grup Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
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... 
 
Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, sotmet al Ple per a la seva aprovació per tots els 
grups municipals de l’Ajuntament, a proposta de AVITE l’Associació de Víctimes de 
Talidomida d’Espanya, (Associació d’àmbit nacional, declarada d’Utilitat Pública), que 
ha remès als 8.500 Ajuntaments d’Espanya, per a la seva aprovació, si l’Ajuntament 
en Ple, ho considera oportú, la següent: 
 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
 
BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA: 
 
La Talidomida es patenta a Espanya al març de 1954, es tractava d’un meravellós 
sedant sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits de les 
embarassades. Van començar a néixer un número desproporcionat de nens amb 
greus malformacions en braços i/o cames, inclús mancats d’ambdós, i al novembre de 
1961 els doctors Widukim Lenz (alemany) i Claus Knapp (espanyol) van descobrir la 
relació entre la Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 
1962 es va retirar al Mon senser, menys a Espanya, on es va continuar venen tot i 
saber les seves conseqüències, almenys fins al 1975. La farmacèutica alemanya 
Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci. 
 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per a canviar tota la legislació en matèria de 
control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, pel 
que podem dir que gràcies a la Talidomia la humanitat pot estar tranquil·la amb les 
coses que es porta a la seva boca, sobretot els medicaments. Escàs ha estat 
l’agraïment envers les seves víctimes, a Espanya, absolutament nul. 
 
 
BREU RESUM DE LA LLUITA D’AVITE EN AQUESTS 11 ANYS 
 
Onze han estat els anys de lluita en busca d’una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d’Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un 
Reial Decret (1006/2010) que reconeixia només a 24 persones, i les atorgava allò que 
el propi text anomena “Ajut Solidari”, o dit d’una altra manera més col·loquial, una 
almoina per a que ens estem callats. 
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa al Reial Decret 1851/2009 
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones 
que superin el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i 
gratuït) que reconegui qui és afectat de Talidomida i qui no, pel qual orquestrem un 
Reial Decret al qual les víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d’acollir-se per 
mancar de reconeixement “oficial”. 
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I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el 
judici completament en primera instància, sent anul·lat només per prescripció per 
l’Audiència Provincial de Madrid, i a l’actualitat restem a l’espera de la resolució del 
Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el pròxim 23 de setembre d’aquest any 
(sense ajudes de ningú ni subvencions de cap empresa ni pública ni privada, només 
subsistint amb les quotes mensuals dels seus socis). 
 
 
BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIU RESPECTE A LES VÍCTIMES D’ALTRES PAÏSOS: 
 
La comparativa és molt senzilla, es resum en dos simples punts: 
 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
 

1. Una indemnització. 
2. Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteixin una 

supervivència digna, i sobretot independència. 
3. Unitats mèdiques especialitzades. 
4. Unitats psicològiques especialitzades. 
5. Gratuïtat en medicaments, pròtesis i orto pròtesis. 

 
b) A Espanya ........................................RES DE RES 
 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES VÍCTIMES ESPANYOLES AL NOSTRE PAÏS 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria, sobreviuen 
dels ajuts familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajut social, i inclús exercint 
la mendicitat pel terra dels carrers de les grans ciutats. Flac favor per a aquells a qui 
la humanitat deu tant. 
 
Per tot això, l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, sotmet al Ple, per a la seva 
aprovació i acord oportú, els següents punts: 
 
Punt 1º) Declarar el recolzament UNÀNIM I SOLIDARI de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, envers les víctimes de la Talidomida a Espanya, i en particular a 
l’Associació AVITE, per la seva lluita incansable i sense quarter, en pro i favor de les 
víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els 
afectats i els seus familiars, des de fa 60 anys. 
 
Punt 2º) Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, imperi farmacèutic 
mundial i establerta a Espanya, responsable de la mortaldat, sol·licitant-li que sense 
més dilació, indemnitzi als afectats espanyols, a la següent adreça: 
 

DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
C/Dr. Zamenhof, 36 

28027 MADRID 
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Punt 3º) Que independentment de la indemnització a la qual puguin tenir dret 
cadascú dels afectats, pel dany que els va produir la farmacèutica als seus cossos 
abans de néixer, a més dels danys nous, continus i permanents que continuen 
apareixen als seus cossos cada dia, desprès de 60 anys, instar també i escriure des 
d’aquest Ajuntament, al President del Govern d’Espanya, per a què com a mesura 
social, el Govern de la nació, (mitjançant l’organisme que correspongui) filtre qui pot 
estar afectat o no, de Talidomida a Espanya, i concedeixi pensions vitalícies als 
afectats, fins la seva mort, com estan percebent els afectats de la resta de països del 
mon, menys a Espanya. Escrivint a la següent adreça: 
 

Sr. Presidente del Gobierno 
PALACIO DE LA MONCLOA 

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro s/n 
28071 MADRID 

 
Punt 4º) Enviar l’acta i l’acord adoptat per aquest Ajuntament, respecte a aquesta 
MOCIÓ D’URGÈNCIA, tant a l’Associació AVITE, C/Comadrona Carmita, 1-2º-H 30820 
ALCANTARILLA (Murcia), com al laboratori alemany Grünenthal establert a Espanya, 
com a multinacional, i també al Govern d’Espanya, representat pel seu President del 
Govern. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Aquesta és una Moció d’urgència enviada per l’Associació de Víctimes de la 
Talidomida en Espanya, per a la seva aprovació en tots els Ajuntaments 
d’Espanya. 
 
Cornellà en Comú-Crida per Cornellà sotmet al Ple per a la seva aprovació, 
estic llegint literalment la Moció tipus que ha enviat AVITE a tots els Grups 
Municipals.  
 
... 
Cornellà en Comú sotmet al Ple per a la seva aprovació per tots els grups municipals 
de l’Ajuntament, a proposta de AVITE l’Associació de Víctimes de Talidomida 
d’Espanya, (que és una Associació d’àmbit nacional, declarada d’Utilitat Pública), que 
ha remès als 8.500 Ajuntaments d’Espanya, per a la seva aprovació, si l’Ajuntament 
en Ple, ho considera oportú, la següent: 
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MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
 
BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA: 
 
La Talidomida es patenta a Espanya al març de 1954, es tractava d’un meravellós 
sedant sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits de les 
embarassades. Van començar a néixer un número desproporcionat de nens amb 
greus malformacions en braços i/o cames, inclús mancats d’ambdós, i al novembre de 
1961 els doctors Widukim Lenz (alemany) i Claus Knapp (espanyol) van descobrir la 
relació entre la Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 
1962 es va retirar al Mon sencer, menys a Espanya, on es va continuar venen tot i 
saber les seves conseqüències, almenys fins al 1975. La farmacèutica alemanya 
Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci. 
 
La catàstrofe de la Talidomida va servir per a canviar tota la legislació en matèria de 
control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, pel 
que podem dir que gràcies a la Talidomia la humanitat pot estar tranquil·la amb les 
coses que es porta a la seva boca, sobretot els medicaments. Escàs ha estat 
l’agraïment envers les seves víctimes, a Espanya, absolutament nul. 
 
 
BREU RESUM DE LA LLUITA D’AVITE EN AQUESTS 11 ANYS 
 
Onze han estat els anys de lluita en busca d’una equiparació amb les víctimes de 
Talidomida de la resta d’Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un 
Reial Decret (1006/2010) que reconeixia només a 24 persones, i les atorgava allò que 
el propi text anomena “Ajut Solidari”, o dit d’una altra manera més col·loquial, una 
almoina per a que ens estem callats. 
 
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa al Reial Decret 1851/2009 
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones 
que superin el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i 
gratuït) que reconegui qui és afectat de Talidomida i qui no, pel qual orquestrem un 
Reial Decret al qual les víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d’acollir-se per 
mancar de reconeixement “oficial”. 
 
I com a colofó demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el 
judici i completament en primera instància, sent anul·lat només per prescripció per 
l’Audiència Provincial de Madrid, i a l’actualitat restem a l’espera de la resolució del 
Tribunal Suprem que deliberarà la sentència el passat, va deliberar la sentència el 
passat 23 de setembre d’aquest any (sense ajudes de ningú ni subvencions de cap 
empresa ni pública ni privada, només subsistint amb les quotes mensuals dels seus 
socis). 
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BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIU RESPECTE A LES VÍCTIMES D’ALTRES PAÏSOS: 
 
La comparativa és molt senzilla, es resum en dos simples punts: 
 
a) Totes les víctimes dels països europeus han percebut: 
 

1. Una indemnització. 
2. Pensions vitalícies per a les seves víctimes que els garanteixin una 

supervivència digna, i sobretot independència. 
3. Unitats mèdiques especialitzades. 
4. Unitats psicològiques especialitzades. 
5. Gratuïtat de medicaments, pròtesis i orto pròtesis. 

 
b) A Espanya ........................................RES DE RES 
 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LES VÍCTIMES ESPANYOLES AL NOSTRE PAÏS 
 
Les víctimes vives de Talidomida que queden a Espanya, la gran majoria, sobreviuen 
dels ajuts familiars, la caritat, l’església, les institucions d’ajut social, i inclús exercint 
la mendicitat pel terra dels carrers de les grans ciutats. Flac favor per a aquells a qui 
la humanitat deu tant. 
 
Per tot això, l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament, sotmet al Ple, per a la seva 
aprovació i acord oportú, els següents punts: 
 
Punt 1º) Declarar el recolzament UNÀNIM I SOLIDARI de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, envers les víctimes de la Talidomida a Espanya, i en particular a 
l’Associació AVITE, per la seva lluita incansable i sense quarter, en pro i favor de les 
víctimes d’aquest fàrmac a Espanya, pel deute històric que el nostre país té amb els 
afectats i els seus familiars, des de fa 60 anys. 
 
Punt 2º) Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, imperi farmacèutic 
mundial i establerta a Espanya, responsable de la mortaldat, sol·licitant-li que sense 
més dilació, indemnitzi als afectats espanyols, a la següent adreça: 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA 
C/Dr. Zamenhof, 36 

28027 MADRID 
 
 
Punt 3º) Que independentment de la indemnització a la qual puguin tenir dret 
cadascú dels afectats, pel dany que els va produir la farmacèutica als seus cossos 
abans de néixer, a més dels danys nous, continus i permanents que continuen 
apareixen als seus cossos cada dia, desprès de 60 anys, instar també i escriure des 
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d’aquest Ajuntament, al President del Govern d’Espanya, per a què com a mesura 
social, el Govern de la nació, (mitjançant l’organisme que correspongui) filtre qui pot 
estar afectat o no, de Talidomida a Espanya, i concedeixi pensions vitalícies als 
afectats, fins la seva mort, com estan percebent els afectats de la resta de països del 
mon, menys a Espanya. Escrivint a la següent adreça: 
 
 

Sr. Presidente del Gobierno 
PALACIO DE LA MONCLOA 

Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro s/n 
28071 MADRID 

 
 
Punt 4º) Enviar l’acta i l’acord adoptat per aquest Ajuntament, respecte a aquesta 
MOCIÓ D’URGÈNCIA, tant a l’Associació AVITE, C/Comadrona Carmita, 1-2º-H 30820 
ALCANTARILLA (Murcia), com al laboratori alemany Grünenthal establert a Espanya, 
com a multinacional, i també al Govern d’Espanya, representat pel seu President del 
Govern. 

 
... 

 
 
Això va ser enviat a tots els Grups d’aquest Ajuntament, com ja he llegit 
abans. Era una Moció d’Urgència i la sentència del Suprem va sortir el dia 23, 
denegant l’ajuda a les víctimes deixant-les en total desemparament. 
 
S’han posat en contacte amb nosaltres i han fet un comunicat que ens han 
demanant que llegim al Ple. 
 
El passat dimecres, 23 de setembre, es va perdre una mica més de la llibertat i 
els drets de tots els espanyols. La justícia que entre tots construïm per a 
garantir-nos una vida millor i la defensa dels nostres drets fonamentals va 
exonerar al laboratori farmacèutic alemany, que va assassinar i mutilar prop 
de tres mil ciutadans espanyols i de trenta a quaranta mil essers humans al 
mon sencer, que s’ha reconegut mundial i públicament culpable.  
 
La conseqüència directa és que el responsable d’aquest delicte de “lesa 
humanitat” queda lliure, i les víctimes del nostre país, els nostres veïns, els 
nostres paisans, continuen sobrevivint de les almoines del sistema o 
simplement del carrer. 
 
Només podem agrair el recolzament de la gent senzilla. Sentim de veritat el 
seu calor i el seu afecte, però no podem ocultar que ens sentim 
institucionalment abandonats. 
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Esperem i confiem en què accions solidàries arribin a moure les consciències 
d’aquells que han demostrat no tenir-la mai. Difícil missió, però ja no ens 
queda altra que confiar. La més sincera i afectuosa abraçada que es pot donar 
amb el nostres petits braços. 
 
Bé, aquest fet demostra que els interessos polítics i econòmics estan per 
sobre de la vida i la salut de les persones. Veritablement el valor d’un esser 
humà està en funció de qui sigui el seu assassí, el responsable de la seva 
desgràcia. 
 
Podem parlar de més tipus de víctimes, com les víctimes de la violència de 
gènere, les víctimes del col·lectius LGTBI, racisme, xenofòbia, les víctimes del 
franquisme i les víctimes de la pobresa i la marginació, etc... 
 
Queda aquí per a l’aprovació. Gràcies. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
La veritat és que és cert que aquesta és una Moció política que s’ha presentat 
en moltíssims Ajuntaments d’Espanya, independentment del signe polític, i ha 
sigut aprovada per unanimitat en tots els Consistoris.  
 
I la veritat és que la història dels afectats de la Talidomida és un dels episodis 
negres de la història del nostre país, no només per les conseqüències tan 
terribles que van patir els afectats sinó també una mica per la inacció dels 
poders públics en el tractament d’aquests afectats. Si els comparem amb el 
tractament que han rebut en tots els països de la resta de la Unió Europea, 
dista molt del tractament que, desgraciadament, han rebut aquí a Espanya. 
 
I com a colofó, doncs tenim la sentència que va recaure escassament fa dos 
setmanes, que és molt més greu que el fet que no els reconeguessin el dret a 
la compensació o a la indemnització, és que ni tan sols va entrar en el fons 
perquè es va al·legar prescripció per part del Tribunal, el que ho fa encara més 
terrible. 
 
I en aquest sentit, s’ha de dir que la Fiscalia General de l’Estat que va 
comparèixer en el procediment, doncs va discrepar amb el termini de 
prescripció o més que amb el termini de cinquanta anys amb el dies a quo que 
s’haurien de tenir en compte per a establir aquest termini de prescripció. A 
criteri de la Fiscalia i de la persona que parla, hauria de ser des del moment 
que se li va reconèixer amb aquell Reial Decret a l’any 2010 i no quan es va 
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començar a comercialitzar el fàrmac. Amb la qual cosa si s’hagués tingut en 
compte el dia a quo, l’any 2010, evidentment l’acció no estaria prescrita, i per 
tant en aquest cas el Tribunal Suprem, hauria entrat en el fons de la qüestió. 
 
S’ha de dir també que avui el Ministre de Sanitat, al Ple del Congrés ha sigut 
interpel·lat sobre aquesta qüestió, i novament s’ha posat a disposició dels 
afectats en tot allò que pugui estar en mans del Govern, com seguir esgotant 
les instàncies judicials davant d’un hipotètic recurs davant el Tribunal 
Constitucional per vulnerabilitat dels drets dels afectats, que exercirà totes les 
mesures de pressió també contra els laboratoris per a què abonin aquesta 
compensació que en altres països han abonat. La veritat és que costa molt 
d’explicar que hagin abonat la compensació en altres països on els afectats, 
van patir les conseqüències, i que a Espanya s’hagin negat a abonar-la 
voluntàriament.  
 
I efectivament es tindran que establir mesures legals encaminades a 
reconèixer el dret que tenen aquestes persones per a poder cobrar aquesta 
compensació, per a què siguin reconegudes oficialment com a afectats.  
 
El Reial Decret que es va aprovar l’any 2010 va resultar del tot insuficient. 
Efectivament es van reconèixer 24 casos de persones que se’ls reconeixia 
l’afectació, però es van establir uns criteris tan taxats i tan complicats que 
només es van poder reconèixer a 24 persones. I entre els criteris que 
s’establien per a poder acreditar-ho, l’afectat tenia que acreditar que la seva 
mare havia pres aquest medicament cinquanta anys abans d’haver nascut ell, 
cosa que resulta bastant complicada que l’afectat pogués acreditar aquesta 
qüestió. 
 
Per tant, des del nostre Grup municipal tot el nostre suport als afectats per la 
Talidomida i, evidentment, votarem a favor de la mateixa. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo pregaria als Portaveus una mica d’economia del temps per les 
intervencions i argumentacions. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Per economia de temps, considero que l’explicació de l’Associació és 
suficientment clara i, per tant, justifica el nostre vot favorable. 
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I si em deixeu afegir, a més, en aquesta ciutat hi ha hagut gent afectada i 
encara hi ha gent afectada. I, per tant, com que jo li poso noms i cognoms al 
que estem demanant, evidentment votarem a favor. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Evidentment la majoria d’informació està a la Moció, com bé ha dit també 
l’Arnau. I evidentment les persones afectades per la Talidomida van ser 
objecte d’un dels més grans errors de la indústria farmacèutica, és evident. 
Alhora també han estat un objecte d’un abandonament de l’Administració i 
de l’Estat. 
 
És aberrant que fins el 2009 no s’aprovés cap mesura de recolzament vers 
aquest col·lectiu, val a dir que va ser a proposta del Grup Parlamentari 
d’Esquerra al Congrés, amb una proposició no de Llei. 
 
Tanmateix, encara és més trist que posteriorment només s’hagin reconegut i 
indemnitzat a 24 persones, quan hi havia gairebé dotze mil afectats. Com a 
societat, és evident que hi tenim un deute molt gran amb tots els afectats i 
familiars, i aquesta Moció és un granet de sorra en el que realment haurem 
d’aconseguir dintre del reconeixement que és prioritari, l’exempció del 
pagament de medicaments, tot el que ja redacta la Moció en concret. 
 
I respecte a les paraules del Daniel, com que actualment encara hi governen, 
esperem que realment el Govern s’impliqui molt més del que ha fet fins ara. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans volem mostrar el nostre suport a AVITE 
recolzant les mesures que ens han fet arribar per al seu reconeixement. 
 
Com ha explicat la companya de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, a dia 
d’avui, el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l’any passat de 
l’Audiència Provincial de Madrid, que va desestimar la demanda de 
responsabilitat civil contra la farmacèutica a l’entendre que estava prescrit. 
 
L’argument en què es basa en aquest cas, és que la ingesta del fàrmac per les 
dones es va produir a principis dels anys cinquanta i a mitjans dels anys 
seixanta del segle passat. 
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La Talidomida es va comercialitzar a Espanya fins l’any 1975. Els afectats 
al·leguen que no va haver reconeixement oficial de les seves lesions i de la 
seva causa fins els 2010, pel que no van poder emprendre judicials abans. 
 
El Ple de la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem ha confirmat la Resolució de 
l’Audiència, que va considerar que els danys estaven prescrits perquè havia 
transcorregut amb escreix el termini d’un any que la Llei estableix per a 
l’exercici d’aquesta mena d’accions. 
 
Els Magistrats d’aquest alt Tribunal, consideren indubtable que els danys que 
pateixen els afectats són deguts a la Talidomida, però creuen que el termini 
d’un any no pot marcar-se amb relació al Reial Decret del 2010 que regula la 
concessió d’indemnitzacions, sinó que s’ha de posar en períodes molt 
anteriors, en els que asseguren els Jutges els afectats ja van poder demandar 
a l’empresa farmacèutica. 
 
No obstant, el Suprem deixa oberta la porta –com ja ho va fer l’Audiència 
Provincial- a futures reclamacions civils, i en el cas de que apareguin danys no 
reconeguts fins ara o que s’agregin als actuals.  
 
És per això que considerem que hem de continuar lluitant i portar a terme 
totes les actuacions possibles, així doncs reiterem el nostre vot a favor de la 
Moció i el nostre més ferm suport a les víctimes de la Talidomida, que lluiten 
sense parar dia a dia i esperem que puguin aconseguir el reconeixement d’uns 
drets equiparables a altres víctimes de la Talidomida en diferents països 
d’Europa. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Aquest Ajuntament, igual que els vuit mil cinc-cents més de la resta 
d’Espanya, vam rebre aquesta Moció i de seguida vam decidir portar-la a la 
Junta de Govern aquest divendres. Però aprofitem que tenim aquí aquesta 
Moció per a declarar el suport unanim i solidari de l’Ajuntament per a les 
víctimes de la Talidomida. 
 
I encara que la setmana passada el Suprem va rebutjar indemnitzar als 
afectats, la lluita no ha acabat perquè encara queda el Tribunal Constitucional 
i el dels Drets Humans de Estrasburg, així que tota la nostra solidaritat. 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Dues coses només. Recordar que si es consideren crims de lesa humanitat, 
són crims que no prescriuen, punt u. 
 
I punt dos, també recordar que actualment continuen apareixen seqüeles del 
medicament en persones ja amb bastant edat. 
 
Aquestes són les dues puntualitzacions. 
 
 

 
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, 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 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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Tercera.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, sol·licitant la 
implementació del sistema de detecció d’excrements de gossos mitjançant 
l’ADN. 

Moció de C’s, sol·licitant  
la implementació sistema 

detecció d’excrements de 
gossos mitjançant l’ADN. 

MOCIÓ 
 
... 
 
La presència d’excrements de gossos a la via pública s’ha convertit en una 
preocupació ciutadana principal. El nostre municipi no és aliè a una problemàtica 
lligada a la falta de civisme de veïns propietaris de cans. Des de fa anys, els veïns i les 
veïnes de la ciutat exigeixen una resposta agressiva contra els qui abandonen en 
places, parcs i carrers la femta de les seves mascotes. Es freqüent trobar excrements 
de gossos en llocs propers a escoles, guarderies, zones infantils, etc. A més de 
malalties en la salut de les persones, tal com demostren diversos estudis realitzats, 
això pot donar origen a problemes digestius, cutanis, oculars o nerviosos. 
 
Per millorar la qualitat de vida de tots el veïns i les veïnes, i per posar-ho més difícil als 
qui incompleixen la normativa, el grup municipal de Ciutadans Cornellà proposa 
engegar un sistema innovador que permetrà sancionar els amos dels gossos que no 
recullen els excrements dels animals a través de l’anàlisi de l’ADN de les restes, el qual 
determinarà qui ha estat l’infractor. 
 
L’actual Ordenança de convivència ciutadana, en el seu títol VII, estableix sancions de 
300 euros per a aquest tipus d’actes incívics, sempre i quan no es produeixin en parcs 
infantils o en jardins públics freqüentats per part dels infants que, aleshores, poden 
oscil·lar entre els 751 i els 1.500€. L’única manera actual de sancionar-los és que un 
agent de l’autoritat municipal els presenciï in situ, un escenari molt poc habitual i 
amb escasses probabilitats d’èxit. 
 
A dia d’avui ha augmentat el número de gossos censats a Cornellà. Amb aquesta 
iniciativa que proposem des de Ciutadans, l’Ajuntament podrà ser més efectiu i suplir 
les manques del procés administratiu amb l’ús d’eines innovadores. Així doncs, que 
proposem des de Ciutadans Cornellà és que tant aquests animals como els què es 
censin a partir d’ara estiguin obligats a aportar una mostra de l’ADN que quedarà 
registrada en una base de dades. Aquesta mostra de l’ADN és pot obtenir, entre 
d’altres, a través de la vacunació obligatòria de l’animal. Tanmateix, la nostra 
intenció és que el cost de l’anàlisi el financi el propi infractor a través del pagament 
de la multa corresponent. El cost de la presa de mostres de la informació genètica, pel 
seu costat, serà sufragat per la taxa municipal que els propietaris abonen per a 
censar als seus gossos. Pretenem que aquesta iniciativa s’autofinanci, sense que 
suposi cost algun per als veïns i veïnes del municipi que no tenen gossos. A més, 
aquest sistema també permetrà conèixer els gossos que estiguin registrats o no al 
cens i, en conseqüència, prendre les mesures sancionadores oportunes. 
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Altres ajuntaments propers ja han engegat projectes pilots, com a Sitges on a partir 
d’aquest mes de setembre ha entrat en funcionament o, per exemple, a l’Ajuntament 
de Xàtiva, a València, on ja s’ha instaurat el sistema de detecció d’excrements 
d’animals mitjançant l’ADN i el problema de brutícia per excrements s’ha reduït en un 
80%.  
 
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans Cornellà, tal i com ja avançava al seu 
programa electoral, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- La modificació del títol VII, relatiu a la tinença d’animals, de l’actual 
Ordenança de convivència ciutadana, incorporant: 
 
- L’obligatorietat de l’aportació d’una mostra d’ADN com a requisit per a poder 

registrar els gossos en el cens municipal d’animals de Cornellà. 
 
- Un augment de la quantia de les sancions en relació a la no recollida de forma 

immediata i convenient dels excrements dels animals, que preveu l’article 102.1. 
 
Segon.- L’inici d’una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris 
de gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer, tot fomentant que 
aquests es recullin i no es deixin a la via pública mitjançant, per exemple, la facilitació 
d’un kit de bosses als propietaris que censin el seu gos i estiguin al corrent del 
pagament de totes les quotes, tal i com fa avui dia l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Tercer.- L’obertura d’un període d’informació pública perquè les associacions de 
veïns, les associacions vinculades amb la tinença responsable d’animals i els veïns i 
veïnes de Cornellà puguin aportar les seves propostes per a la implementació 
d’aquest servei. 
 
Quart.- La posada en marxa del servei de detecció d’excrements mitjançant l’ADN a 
través d’un concurs públic per a l’adjudicació del mateix. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Aquesta Moció que hem presentat respon a una de les propostes que 
nosaltres havíem incorporat al nostre programa electoral. 
 
A continuació passo a llegir la mateixa per posar al públic en situació: 



 
 

 
 

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

 

 111 

... 
 
La presència d’excrements de gossos a la via pública s’ha convertit en una 
preocupació ciutadana principal. El nostre municipi no és aliè a una problemàtica 
lligada a la falta de civisme de veïns propietaris de cans. Des de fa anys, els veïns i les 
veïnes de la ciutat exigeixen una resposta agressiva contra els qui abandonen en 
places, parcs i carrers la femta de les seves mascotes. Es freqüent trobar excrements 
de gossos en llocs propers a escoles, guarderies, zones infantils, etc. A més de 
malalties en la salut de les persones, tal com demostren diversos estudis realitzats, 
això pot donar origen a problemes digestius, cutanis, oculars o nerviosos. 
 
Per millorar la qualitat de vida de tots el veïns i les veïnes, i per posar-ho més difícil als 
qui incompleixen la normativa, el grup municipal de Ciutadans Cornellà proposa 
engegar un sistema innovador que permetrà sancionar els amos dels gossos que no 
recullen els excrements dels animals a través de l’anàlisi de l’ADN de les restes, el qual 
determinarà qui ha estat l’infractor. 
 
L’actual Ordenança de convivència ciutadana, en el seu títol VII, estableix sancions de 
300 euros per a aquest tipus d’actes incívics, sempre i quan no es produeixin en parcs 
infantils o en jardins públics freqüentats per part dels infants que, aleshores, poden 
oscil·lar entre els 751 i els 1.500€. L’única manera actual de sancionar-los és que un 
agent de l’autoritat municipal els presenciï in situ, un escenari molt poc habitual i 
amb escasses probabilitats d’èxit. 
 
A dia d’avui ha augmentat el número de gossos censats a Cornellà. Amb aquesta 
iniciativa que proposem des de Ciutadans, l’Ajuntament podrà ser més efectiu i suplir 
les manques del procés administratiu amb l’ús d’eines innovadores. Així doncs, el que 
proposem des de Ciutadans Cornellà és que tant aquests animals como els què es 
censin a partir d’ara estiguin obligats a aportar una mostra de l’ADN que quedarà 
registrada en una base de dades. Aquesta mostra de l’ADN és pot obtenir, entre 
d’altres, a través de la vacunació obligatòria de l’animal. Tanmateix, la nostra 
intenció és que el cost de l’anàlisi el financi el propi infractor a través del pagament 
de la multa corresponent. El cost de la presa de mostres de la informació genètica, pel 
seu costat, serà sufragat per la taxa municipal que els propietaris abonen per a 
censar als seus gossos. Pretenem que aquesta iniciativa s’autofinanci, sense que 
suposi cost algun per als veïns i veïnes del municipi que no tenen gossos. A més, 
aquest sistema també permetrà conèixer els gossos que estiguin registrats o no al 
cens i, en conseqüència, prendre les mesures sancionadores oportunes. 
 
Altres ajuntaments propers ja han engegat aquest projectes pilots, com a Sitges on a 
partir d’aquest mes de setembre ha entrat en funcionament o, per exemple, a 
l’Ajuntament de Xàtiva, a València, on ja s’ha instaurat el sistema de detecció 
d’excrements d’animals mitjançant l’ADN i el problema de brutícia per excrements 
s’ha reduït en un 80%.  
 
Per tant, el Grup Municipal de Ciutadans Cornellà, tal i com ja avançava al seu 
programa electoral, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- La modificació del títol VII, relatiu a la tinença d’animals, de l’actual 
Ordenança de convivència ciutadana, incorporant: 
 
- L’obligatorietat de l’aportació d’una mostra d’ADN com a requisit per a poder 

registrar els gossos en el cens municipal d’animals de Cornellà. 
 
- I un augment de la quantia de les sancions en relació a la no recollida de forma 

immediata i convenient dels excrements dels animals, que preveu l’article 102.1. 
 
 
Segon.- L’inici d’una campanya de conscienciació i sensibilitat dirigida als propietaris 
de gossos en relació a l’abandonament d’excrements al carrer, tot fomentant que 
aquests es recullin i no es deixin a la via pública mitjançant, per exemple, la facilitació 
d’un kit de bosses als propietaris que censin el seu gos i estiguin al corrent del 
pagament de totes les quotes, tal i com fa avui dia l’Ajuntament de Viladecans. 
 
Tercer.- L’obertura d’un període d’informació pública perquè les associacions de 
veïns, les associacions vinculades amb la tinença responsable d’animals i els veïns i 
veïnes de Cornellà puguin aportar les seves propostes per a la implementació 
d’aquest servei. 
 
Quart.- La posada en marxa del servei de detecció d’excrements mitjançant l’ADN a 
través d’un concurs públic per a l’adjudicació del mateix. 

 
... 

 
 
En aquest sentit i consultant preus, que també ens va facilitar l’Ajuntament, a 
l’Ajuntament de Xàtiva –com he comentat, que ja s’estava portant a terme 
aquesta proposta-, els preus serien els següents: els cens genotipat, mostra de 
sang, registre i enmagatzematge de mostres, enviament de xapes 
identificatives, costa 45 euros, i la identificació de l’infractor dels fems costa 
22 euros. 
 
A priori, com podem comprovar, és un servei bastant assequible i que no 
comportaria cap despesa addicional ni pels ciutadans i ciutadanes, ni pels 
propietaris de les mascotes. 
 
No obstant, aquí a Catalunya, de moment hem trobat que la Universitat 
Autònoma de Barcelona conjuntament amb una empresa, també ofereix 
aquest servei. El preu aquí seria de 35 euros la mostra de sang amb el registre 
i l’emmagatzematge de les mostres, la identificació de l’infractor del gos 
censat seria 250 euros, i els fems del gos no censat seria 125 euros. 
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Som conscients de que pot haver certa problemàtica amb els gossos que no 
estiguin censats però, de fet, si s’implementa aquest sistema, això ens 
permetrà saber quins gossos estan censats i quins no. I a partir d’això iniciar 
mesures de sensibilització i campanyes de conscienciació per a la població. 
 
Amb el que nosaltres el que considerem és que, a més d’implementar-se el 
sistema per establir el preu, efectivament s’haurien de revisar totes les 
opcions que hi ha, perquè sabem que també la Universitat Rovira i Virgili 
conjuntament amb altra empresa, ofereix també aquest servei. I a partir 
d’això, doncs decidir quina seria l’opció més adequada i que més s’ajustés a 
les possibilitats i a la demanda i realitzar-ho. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
La primera reflexió és la següent, no ens queda molt clar amb aquesta actitud 
què és el que demanem a la Moció. És a dir, hem disparat amb canó per matar 
una mosca. És a dir, si la intenció és que la ciutat debati una forma de 
solucionar un suposat problema, entenc que amb mesures tècniques hauria 
estat molt millor plantejar a la Comissió pertinent i treballar uns quants dies 
per a buscar totes les solucions que en la teva explicació acabes de donar. 
 
Dit això vaig a intentar cenyir-me al que és la pròpia Moció. La mateixa està 
mancada de contingut i de fons. Parleu d’augment de gossos, però no dieu ni 
quants, ni en quin espai, ni en quin temps. Parleu de principal preocupació 
dels ciutadans, no s’aporta quantes queixes, si hi ha denúncies, quin número 
de denúncies. 
 
Jo si crec recordar que fa menys d’un any va haver-hi un moviment veïnal o de 
ciutadans aquí a Cornellà, prop crec de mil o dos mil persones, que es van 
moure per l’Ordenança Fiscal que es va fer i en contra de la mateixa, perquè 
entenien que no podia ser o que no es podia fer en el seu lloc de tal forma el 
tracte amb els animals. 
 
Dieu, a més, i és, frase textual, “falta de civisme dels veïns propietaris dels 
cans”. El civisme no té a veure amb tenir o no tenir gossos.  
 
Dit això, i encara que entenent les vostres afirmacions com certes per entrar 
en debat, el primer és que és difícil sempre, per això era la meva primera 
reflexió fer-lo en un Ple sense dades, sense tècniques i sense rellevància de 
com podíem donar-li forma jurídica al contingut d’aquesta multa. És molt 
difícil sempre debatre sobre els drets d’uns i les llibertats, suposant que 
realment tinguem aquest enfrontament entre aquelles persones -i dic entre 
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cometes “jo no crec incíviques”- i aquells que els hi molesten les caquites -que 
jo com ciutadà de Cornellà no vaig a negar que no les hagi vist-, passem a 
analitzar-lo. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Perdó, demano brevetat si us plau, als Portaveus. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
La prioritat és la següent, que el CSI caní que es pretén implantar –per a ser 
breu- primer es tindria que debatre, i jo no li trobo ni contingut jurídic ni 
contingut econòmic. Una prova d’ADN costa molt més del que diuen alguns o 
aquesta empresa de Xàtiva, tots coneixem d’on ve. 
 
En definitiva, nosaltres votarem en contra aquesta Moció per dos raons molt 
senzilles. La primera, si de veritat creieu que és un problema i de veritat ho 
creieu per la ciutadania, deixem-nos de fer una Moció a efectes polítics o 
perquè ho tingueu al vostre programa, i asseiem-nos tots a parlar i veiem com 
ho fem. Perquè no m’imagino, amb la falta d’efectius de la Guàrdia Urbana, 
que cada mitja hora tinguem que cridar a un per a què vagi a veure que la 
femta està aquí, que faci la fotito i s’ho porti per recollir l’ADN, que pot costar 
un real entre dos-cents i quatre-cents euros, a no ser que ara la Universitat es 
vulgui dedicar a fer proves d’ADN. 
 
Podria dir molt més, però l’Alcalde em diu que sigui breu i aquí em quedo. 
Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que ha quedat suficientment clara la vostra posició. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres votarem en contra d’aquesta Moció perquè entenem que, en 
primer lloc, no pot modificar un tema de Llei en Cornellà, de convivència cívica 
sense haver fet una proposta real de com està, sense saber el cost que tindran 
les proves d’ADN, sense que uns serveis tècnics de l’Ajuntament hagin fet el 
seu treball de veure com està la situació. 
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En segon lloc, sempre hem entès aquest Grup Municipal que la millor manera 
d’eradicar aquest problema és sensibilitzar a la gent, l’educació, el civisme i la 
conscienciació de les persones que tenen animals, i no la part sancionadora. O 
sigui, entendríem que féssiu una Moció en què, mitjançant l’Ajuntament, es 
tingués que fer una campanya de sensibilització d’aquest tema. 
 
I en tercer lloc, les propostes que posàveu, una era la de Xàtiva, que és una 
persona que està imputada i era part del mateix Ajuntament que ho va fer. I 
l’únic lloc on està és a Xàtiva i aquesta empresa funciona només allí, per tant 
la fiabilitat que té aquesta empresa és bastant entre cometes. I la que tenim 
de la Universitat Autònoma, té problemes sobretot dels gossos que no estan 
censats, 125 euros que tindria que assumir aquest Ajuntament, amb la qual 
cosa tindríem que crear una partida nova per aquest tema, seria complicat i 
complex. 
 
I no només això, els gossos que siguin de Sant Joan Despí, Hospitalet, 
Esplugues, que també passegen per Cornellà i també deixen els seus 
escrements a Cornellà, seria qüestió de parlar amb altres Ajuntaments, fer 
una cosa més amplia i tenir-la molt més estudiada. 
 
Simplement això, votarem en contra per aquestes raons. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
A veure, que existeix realment un problema amb el tema de la tinença de 
gossos i amb les femtes dels mateixos, és evident.  
 
Respecte al tema del sistema de l’ADN, ja s’ha comentat, l’empresa més 
econòmica és l’empresa creada pel propi Regidor, ja no cal parlar-ne més, ja 
sabem tots d’on surt. I evidentment, la fiabilitat i amb aquest cost de 22 
euros, quan precisament la Universitat Autònoma l’estudi te’l dóna per 250 
per gos censat i 125 per gos no censat, estem parlant de xifres que per 
assumir el cost el Consistori, són xifres molt elevades. 
 
Per començar, multíssims gossos no estan censats. Per tant moltes d’aquestes 
femtes que es recollirien quedarien al buit i hauríem d’acabar de pagar-ho 
dintre del Consistori. 
 
Fem incís, precisament tot aquest tema és un tema que ja s’està portant a la 
Comissió Informativa d’Espai Públic. Per tant ja s’està treballant, i crec que és 
millor que arribem a un consens tots plegats quan ja està passant per 
Comissió Informativa. 
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Crec que no és la solució el fet d’agafar una companyia per fer la detecció de 
les femtes de l’ADN. Tampoc sabríem si els gossos són d’aquí o són de fora, 
s’ha de fer conjuntament amb les altre poblacions limítrofs, i tot i així, gairebé 
ens podríem anar a fer un cens de tota Catalunya i encara així ens quedaríem 
curts, perquè és un tema molt complex. 
 
Què hi ha un problema real, és evident que és una falta de civisme, 
evidentment del gos no, és una falta de civisme del propietari. I aquí falta 
molta educació, per tant, el que potser ens hauríem de posar és en quina 
campanya de conscienciació fem. 
 
Sé que se n’han fet, potser no l’hem encertat del tot. Incidim més en més 
campanyes. Podem fer cursos de formació. Tenim uns educadors cívics que 
van pels carrers, no cal que els policies estiguin destinant hores del seu temps 
a recollir femtes de gos. Considero que tenen altra feina més important a fer. I 
a nivell de formació tenim un Club d’Agiliti que té una subvenció substanciosa 
que també podria fer formació fins aquí. 
 
Votarem en contra evidentment per totes aquestes raons. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres i per ser breus, votarem en contra. Cornellà en Comú apostem per 
mesures de sensibilització i conscienciació i educació més que no pas per 
mesures punitives i sancionadores. Per això el nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres votarem a favor. I votarem a favor entre d’altres coses, perquè és 
un tema que ja vam portar a la Comissió Informativa del dia 21 de juliol que la 
nostra intenció era aquesta. Altra cosa és el tema dels terminis i com es fa. 
 
Ja vam fer una reunió amb els veterinaris de la ciutat. Hem tingut reunions 
amb la gent que està, que es mou més en el tema dels gossos de la ciutat, per 
veure com es fa. Hem tingut reunions amb Ajuntaments del voltant de la 
ciutat perquè pensem que és una cosa que s’ha de fer de forma conjunta.  
 
Nosaltres pensem que sí s’ha d’aplicar, però evidentment primer quan s’hagi 
consensuat tant amb els veterinaris, perquè sense ells és impossible aplicar un 
sistema d’aquesta mena, com amb les ciutat del voltant i amb les entitats que 
s’ocupen més i representen als propietaris dels gossos. 
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Per tant, la idea nostra és que és un tema que és possible que ajudi a pal·liar 
una mica o bastant aquest tema, però fins que no estigui clar com, de quina 
manera, quant costa i la fiabilitat, i a més hi hagi consens entre els veterinaris 
i els usuaris, no el podrem posar en marxa. Però votarem a favor, perquè crec 
que pot ser una línia positiva. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc, aniré per ordre una mica. A Manuel del PP, dir-li que bé, no 
hem parlat de números, però vostè tampoc ha parlat de números en la seva 
intervenció, així que ni ha dit quants veïns, ni té dades, ni té res, ni estudis ni 
res. El que ens diu a nosaltres tampoc ho té vostè.  
 
En quant a l’empresa de Xàtiva, li recordo que és del Partit Popular, així que 
alguna cosa tindrà a veure també. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, amb compte. És que no ho és. Si us plau.  
 
El que no pots dir és una cosa que no és. És una empresa on hi ha un Regidor 
que és del Partit Popular. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Tinc que defensar la meva Moció i els meus arguments. Que és seva. És 
l’empresa del Regidor de Xàtiva, o de l’Alcalde del Partit Popular. 
 
Bé, per les opinions que s’han vesat estem d’acord tots en què és un 
problema que s’ha de solucionar.  
 
Agrair també a Raquel, pel recolzament que ha donat en quant a les 
campanyes de sensibilització i conscienciació. Estem totalment d’acord. 
 
Evidentment és una falta de civisme el que s’està produint. I creiem nosaltres 
també des del Grup Municipal que el funcionament d’aquesta mesura serviria 
també com a un efecte dissuasori per a futurs infractors. 
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Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Simplement per al·lusions. 
 
Jo no tinc que portar dades, les tens que portar tu per veure com serà la 
Moció. Permeti’m Alcalde que li corregeixi i no s’enfadi, que pot dir el que 
vulgui, tingui o no tingui raó. Si és molt més fàcil dir el que un vol que dir 
veritat quan parla. Si el Partit Popular té una empresa d’això de canins, no 
existeix, jo si que et proposo des del punt de vista constructiu, és que això no 
és una batalla entre tu i jo ni un partit ni un altre. És un Ple on parlem dels 
ciutadans, veiem com ho podem solucionar, i no si un té raó o no té raó.  
 
Simplement, sense dades no podem donar una opinió formada del que estem 
votant. Em sorprèn la postura del Partit Socialista, suposo que en pròximes 
Comissions aportarem més dades i veurem com ho anem formant. I potser, 
inclús, si tenim sort, aconseguim que una Moció que s’aprovi amb un 
contingut de fer, s’acabi fent durant el mandat. 
 
Gràcies. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Evidentment votant la Moció a favor, s’aprova. Nosaltres entenem que les 
Mocions quan s’aproven són per portar-les a terme, però ha dit que alhora, 
no està clar que es pugui posar en marxa aquest procés perquè encara falta 
estudiar-ho. Per tant, potser s’hauria de fer una nova redacció del punt quart 
que és, s’estudiarà si es pot posar en marxa. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
És el que anava a dir, no per aquesta Moció sinó per altres que puguin ser 
similars. L’equip de Govern la filosofia que té en tots aquests temes és 
d’orientació, no està obligat. És evident que són orientacions, reflexions que 
s’incorporen en el debat del Ple. 
 
Crec que hi ha una preocupació real i objectiva de part de la població sobre 
aquest tema. Considero que has de buscar, i per això l’Antonio va explicar en 
la primera Comissió Informativa que s’estava treballant en diferents sentits 
per veure com podíem millorar l’actuació que portem a terme des de fa molts 
anys. I per tant, no tenim cap inconvenient en donar recolzament a allò que ja 
estem fent. 
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Això no vol dir que demà començarem a fer reformes sense saber de què 
estem parlant i sense tenir garanties. Per tant, les estem treballant. No hi ha 
cap inconvenient en donar aquest suport, i si les coses desprès es concreten, 
que es tenen que concretar, doncs evidentment tirarem endavant qualsevol 
reforma que sigui dels Reglaments oportuns, de les Ordenances fiscals 
oportunes i dels processos de contractació que siguin oportuns. 
 
Però és evident, que nosaltres això ho estem treballant, i per aquest motiu 
considerem que és un tema que ha donat de sí molt el debat, però que 
francament crec que el que intentes és tractar un tema que sí s’identifica com 
un problema per part de la ciutadania, buscar una solució. 
 

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. 
 

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 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. 
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Quarta.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, sol·licitant l’adaptació dels 
parcs infantils del municipi perquè siguin accessibles per a tots els nens i 
nenes. 

Moció de C’s, sol·licitant 
l’adaptació dels parcs  

infantils perquè siguin 
accessibles per a tots els 
Nens i nenes. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Segons la Fundació Anda Conmigo, hi ha molts municipis on els seus parcs infantils 
encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional. Cornellà 
n’és un exemple. Des del Grup Municipal de Ciutadans Cornellà, considerem que cap 
nen o nena s’ha de sentir discriminat i que tots els infants han de poder tenir dret a 
l’accés als parcs infantils. Per tant, cal garantir que no es produeixi cap tipus de 
desigualtat. 
 
Ajuntaments com el de Barcelona ja han posat en marxa aquesta iniciativa. En parcs 
com el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs dissenyades perquè siguin 
fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès per a tots els 
nens i nenes, independentment de les seves edats i capacitats. Alguns dels jocs 
infantils que s’han instal·lat han estat: tobogans accessibles amb plataformes per 
poder fer la transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats 
amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça integrats dins els camins guia per a 
invidents, plafó per poder descobrir, aprendre i jugar amb el sistema Braille, entre 
d’altres.  
 
En atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectònics, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques en l’urbanisme en exercici de l’ordenació, 
gestió, execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els jardins; la pavimentació de 
les vies públiques urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes de l’article 6 del citat 
Decret, s’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, el 
transport o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva 
utilització. 
 
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, el Grup de Ciutadans Cornellà proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Únic.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a través de la instal·lació 
d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els nens i nenes, i 
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consensuar els parcs infantils que s’han d’adaptar amb la Federació d’Associacions, 
Fundacions i Patronats de les Persones amb alguna diversitat funcional i a les 
Associacions de Mares i Pares de les respectives escoles de la ciutat, establint com a 
prioritat el parc Can Mercader i el parc de la Infanta. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Aquesta Moció efectivament, com el títol indica, és per a sol·licitar l’adaptació 
dels parcs infantils del municipi, per a què siguin accessibles per a tots els 
nens i nenes, i amb això ens estem referint també als nens i nenes que puguin 
patir alguna diversitat funcional. 
 
Segons la Fundació Anda Conmigo, hi ha molts municipis on els seus parcs 
infantils encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb diversitat 
funcional. Cornellà n’és un exemple. Des del Grup Municipal de Ciutadans 
Cornellà, considerem que cap nen o nena s’ha de sentir discriminat i que tots 
els infants han de poder tenir dret a l’accés als parcs infantils. Per tant, cal 
garantir que no es produeixi cap tipus de desigualtat. 
 
Ajuntaments com el de Barcelona ja han posat en marxa aquesta iniciativa. En 
parcs com el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs dissenyades perquè 
siguin fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès 
per a tots els nens i nenes, independentment de les seves edats i capacitats. 
Alguns dels jocs infantils que s’han instal·lat han estat: tobogans accessibles 
amb plataformes per poder fer la transferència des de la cadira de rodes al 
tobogan, gronxadors adaptats amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça 
integrats dins els camins guia per a invidents, plafó per poder descobrir, 
aprendre i jugar amb el sistema Braille, entre d’altres.  
 
En atenció a allò que disposa a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i al Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, correspon als municipis l’aplicació de les 
normes d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en 
l’urbanisme en exercici de l’ordenació, gestió, execució i disciplina 
urbanístiques; els parcs i els jardins; la pavimentació de les vies públiques 
urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes de l’article 6 del citat Decret, 
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s’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, el 
transport o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la 
seva utilització. 
 
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, des del Grup de Ciutadans Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Únic.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a través de la 
instal·lació d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els 
nens i nenes, i consensuar als parcs infantils que s’han d’adaptar amb la 
Federació d’Associacions, Fundacions i Patronats de les Persones amb alguna 
diversitat funcional i a les Associacions de Mares i Pares de les respectives 
escoles de la ciutat, establint com a prioritat el parc de Can Mercader i el parc 
de la Infanta. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena d’addició presentada pel Grup d’Esquerra Republicana 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM és la següent: 
 
... 
Proposem l’addició d’un punt als ACORDS de la moció: 
 
Primer.- Realitzar un estudi en el termini dels propers tres mesos de l’adaptació dels 
parcs, amb el seu corresponent informe pressupostari del cost de l’adaptació, 
accessibilitat i implementació de les millores. 

... 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Evidentment, com reflexa la Moció del Grup de Ciutadans, s’hauria de posar 
en igualtat de condicions i d’equitat a tots els nens i nenes, independentment 
de si tenen diversitat funcional o si no. I el que nosaltres demanem amb 
aquesta esmena d’addicció és posar un punt primer, que es faci realitzar un 
estudi en el termini dels propers tres mesos de l’adaptació dels parcs, amb el 
seu corresponent informe pressupostari del cost de l’adaptació, accessibilitat i 
implementació de les millores. 
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Considerem que és important posar un termini de tres mesos, que creiem que 
és més que lògic per poder-ho fer, i veure realment on es pot fer, on és la 
millor zona on poder implementar aquestes adaptacions, com es poden fer i 
com poden conviure en els parcs que actualment ja existeixen, i que puguin 
compatibilitzar-se tots dos. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
I desprès hi ha una esmena presentada pel Grup de CEC-CPC 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
ACORDS, modificar els punts dels acords en el sentit següent: 
 
Únic.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a través de la instal·lació 
d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els nens i nenes, i 
consensuar els parcs infantils que s’han d’adaptar amb la Federació d’Associacions, 
Fundacions i Patronats de les Persones amb alguna diversitat funcional i a les 
Associacions de Mares i Pares de les respectives escoles de la ciutat. Es prioritzaran 
les ubicacions que proposin les AMPA de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai 
i de les escoles amb major concentració d’alumnes amb diversitat funcional. 

 
... 

 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres també estem a favor d’aquesta Moció, però presentem l’esmena 
per precisar. Havíeu posat els parcs que tindrien prioritat, i considerem que 
els parcs on s’ha de marcar la prioritat s’haurien de decidir junt amb l’AMPA 
de l’escola Virolai i amb les escoles amb major concentració de nens amb 
diversitat funcional. Seria la millor manera de poder prioritzar quins són els 
parcs d’urgència. 
 
Tornar a remarcar també la necessitat de la normalització de nens i nenes i 
també de persones adultes amb diversitat funcional. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En quant a l’esmena d’Esquerra Republicana ens sembla molt encertat, de fet, 
el termini creiem que és realment útil. I l’esmena de Crida per Cornellà també 
l’acceptem, ens sembla també. Vam posar Can Mercader i Parc de la Infanta 
perquè són els dos parcs més grans del municipi, però totalment d’acord en 
què ho decideixin les Associacions que heu nombrat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores obrirem un debat de la Moció incorporant totes dues esmenes. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt ràpidament, per expressar el nostre vot favorable a la Moció amb les 
esmenes incorporades. Dir que efectivament nosaltres som partidaris de fer 
de Cornellà una ciutat més humana per a totes les persones, en aquest cas 
pels nens i amb la qüestió dels parcs infantils. 
 
I creiem que les esmenes presentades pels Grups Municipals d’Esquerra 
Republicana i Crida Cornellà milloren el text, concreten més respecte a les 
accions a portar a terme, i concreten un termini que sempre és important. Per 
tant, manifestem el nostre vot favorable. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En el nostre cas també considerem que les dues esmenes milloren la Moció. 
Amb tot el respecte, crec que concreten una mica més per on aniria. 
 
Per a nosaltres sempre ha sigut un tema prioritari l’accessibilitat de la ciutat 
de Cornellà. De fet, considerem que encara hi ha espais de la ciutat que no 
són accessibles, per tant que no complim la Llei d’Accessibilitat. 
 
Creiem que és important que s’incorpori aquesta visió, no només del parc sinó 
de les rutes accessibles de les escoles al parc. Per tant, creiem que hi ha més 
debat, no només aquesta Moció. 
 
En tot cas, i votarem a favor amb les esmenes que es plantegen, amb la 
voluntat que en tot cas que sigui un treball que admet que la Comissió 
Informativa vagi fent, perquè segurament ens trobarem amb dificultats 
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d’accessibilitat no només en els llocs infantils sinó en l’accés als llocs, 
l’arribada als parcs, la sortida de l’escola. Per tant tenim recorregut en els 
temes d’accessibilitat a la ciutat, ja hem parlat en altres moments. 
 
En aquest Ple el nostre Grup ha estat bastant pesat amb aquest tema i, per 
tant, hi donem suport. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Votaríem a favor de la Moció amb les esmenes tenint en compte que, a part 
de posar-nos d’acord amb la resta d’entitats que posa a la Moció, també ens 
tindríem que posar en primer lloc els Grups Municipals a la Comissió 
Informativa. Per tant, primer anirà a la Comissió Informativa i desprès farem 
l’altre treball, si us sembla. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas recordar perquè ningú ho ha dit, que ja tenim un lloc. Jo tenia 
Almeda, perquè va ser una petició directa a mi per part d’algunes famílies del 
barri que tenen aquestes circumstàncies. 
 
I també és veritat que nosaltres ja estàvem treballant per a què, davant del 
Virolai hi ha un parc i que ho puguin aprofitar, i es va començar a treballar. Es 
va arribar a les municipals per fer una cosa que -si no recordo malament i no 
m’equivoco- a la ciutat de Barcelona només existeix al Parc de la Ciutadella, 
no existeix a cap lloc més a la ciutat. 
 
Ho dic per veure les dimensions del que estem parlant, que ja estàvem 
actuant. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
Segons la Fundació Anda Conmigo, hi ha molts municipis on els seus parcs infantils 
encara no es troben adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional. Cornellà 
n’és un exemple. Des del Grup Municipal de Ciutadans Cornellà, considerem que cap 
nen o nena s’ha de sentir discriminat i que tots els infants han de poder tenir dret a 
l’accés als parcs infantils. Per tant, cal garantir que no es produeixi cap tipus de 
desigualtat. 
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Ajuntaments com el de Barcelona ja han posat en marxa aquesta iniciativa. En parcs 
com el de la Ciutadella podem trobar àrees de jocs dissenyades perquè siguin 
fàcilment integradores, accessibles i ofereixin aspectes lúdics d’interès per a tots els 
nens i nenes, independentment de les seves edats i capacitats. Alguns dels jocs 
infantils que s’han instal·lat han estat: tobogans accessibles amb plataformes per 
poder fer la transferència des de la cadira de rodes al tobogan, gronxadors adaptats 
amb cistella per poder estirar-se, jocs de traça integrats dins els camins guia per a 
invidents, plafó per poder descobrir, aprendre i jugar amb el sistema Braille, entre 
d’altres.  
 
En atenció a allò disposat a l’article 52 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i al Decret 
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectònics, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat, correspon als municipis l’aplicació de les normes d’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques en l’urbanisme en exercici de l’ordenació, 
gestió, execució i disciplina urbanístiques; els parcs i els jardins; la pavimentació de 
les vies públiques urbanes, entre d’altres. Així mateix, als efectes de l’article 6 del citat 
Decret, s’entén per accessibilitat la característica de l’urbanisme, l’edificació, el 
transport o els mitjans de comunicació que permet a qualsevol persona la seva 
utilització. 
 
Per tant, d’acord amb tot l’exposat, el Grup de Ciutadans Cornellà proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un estudi en el termini dels propers tres mesos de l’adaptació dels 
parcs, amb el seu corresponent informe pressupostari del cost de l’adaptació, 
accessibilitat i implementació de les millores. 
 
Segon.- L’adaptació dels parcs infantils del nostre municipi a través de la instal·lació 
d’àrees de jocs infantils integradores i accessibles per a tots els nens i nenes, i 
consensuar els parcs infantils que s’han d’adaptar amb la Federació d’Associacions, 
Fundacions i Patronats de les Persones amb alguna diversitat funcional i a les 
Associacions de Mares i Pares de les respectives escoles de la ciutat. Es prioritzaran 
les ubicacions que proposin les AMPA de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai 
i de les escoles amb major concentració d’alumnes amb diversitat funcional. 

 
... 

 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb les esmenes presentades pels Grups 
Municipals de CEC-CPC i ERC-AM és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 
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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 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. 

 
 
 
 
Cinquena.- Moció del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, de suport a la 
creació de la prestació “Garantia +55”, proposta impulsada per la UGT de 
Catalunya. 

Moció d’ERC-AM, de suport 
a la creació de la prestació 
“Garantia +55”. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Atès el context de massiva desocupació en què ens trobem, en el qual el 19,6% de la 
població activa més gran de 55 anys es troba a l’atur i amb escasses perspectives de 
recuperació d’una activitat laboral amb garanties -una població, a més a més, que té 
menys capacitat per modificar la trajectòria laboral personal, per la qual cosa es 
troba empesa a un retir avançat del mercat de treball-, és essencial que hi hagi més 
vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.  
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Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure en l’atur de molt llarga durada (componen el 54,2% del total d’atur de molt 
llarga durada), en poc temps gran part d’aquest col·lectiu pot passar d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixarà de cotitzar 
per a una eventual pensió de jubilació -excepte en el cas dels qui tinguin dret a rebre 
el subsidi per a més grans de 55 anys, que cotitzaran només per la base mínima.  
 
Atès que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació -incloses als reials decrets-llei 20/2012 i 5/2013- han reduït la protecció -
elevant l’edat de les persones beneficiàries des de 52 anys als 55, computant els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el qual es 
pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi per a més grans de 55 anys, 
que és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%-, 
podem suposar que hi haurà una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació per a les persones més grans de 55 anys.  
 
També és una realitat que les darreres reformes en matèria de protecció per 
desocupació han prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per 
desocupació. Per això, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament les 
persones més grans de 55, i fins i tot de més de 45. Així, s’ha desatès tot un col·lectiu 
que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció, o deixar-lo al marge dels 
sistemes assistencials i empènyer-lo a futures pensions de jubilació per sota dels 
mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.  
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació. 
Això ha limitat les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en 
funció de les trajectòries laborals personals i de les possibilitats individuals.  
 
Constatem que aquests fets afecten directament les rendes actuals d’aquest col·lectiu 
de persones, que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars i que acaben la 
vida activa cobrant, si compleixen els requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. 
També constatem que aquests fets afecten els seus futurs drets de jubilació i a la 
quantia d’aquest subsidi, atès que els anys desocupats en un context desfavorable de 
retallades com l’actual els penalitzarà durament, ja sigui perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima, o perquè hi haurà més llacunes de 
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 
fins i tot perquè se’ls aplicaran coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 
més de 426 euros mensuals o la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, 
o bé no cobren res. Entenem que aquest darrer col·lectiu és molt més vulnerable a 
patir la pobresa i l’exclusió social. 
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Entenem que el col·lectiu que voreja l’edat de jubilació és especialment vulnerable, i 
és important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema 
de la Seguretat Social per tal que se li assegurin unes pensions dignes.  
 
Per tot això sol·licitem al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
«Garantia +55», que significa: 
 
1) Crear la prestació «Garantia +55» per a les persones de més de 55 anys que es 

trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral que inclou:  

 
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
 
b) El manteniment d’entre 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant 
la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de 
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.  

 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens acosti als estàndards dictats per la 

Carta Social Europea.  
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’Administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  

 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.  

 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 

formació amb continguts reals.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya. 

 
... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Passaré a llegir la Moció, sé que tots la teniu, però crec que realment 
l’argumentari queda perfectament marcat en la mateixa. Que quedi clar que 
és una Moció impulsada per la UGT de Catalunya. 
 
... 
Atès el context de massiva desocupació en què ens trobem, en el qual el 19,6% de la 
població activa més gran de 55 anys es troba a l’atur i amb escasses perspectives de 
recuperació d’una activitat laboral amb garanties -una població, a més a més, que té 
menys capacitat per modificar la trajectòria laboral personal, per la qual cosa es 
troba empesa a un retir avançat del mercat de treball-, és essencial que hi hagi més 
vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.  
 
Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure en l’atur de molt llarga durada (componen el 54,2% del total d’atur de molt 
llarga durada), en poc temps gran part d’aquest col·lectiu pot passar d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixarà de cotitzar 
per a una eventual pensió de jubilació -excepte en el cas dels qui tinguin dret a rebre 
el subsidi per a més grans de 55 anys, que cotitzaran només per la base mínima.  
 
Atès que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació -incloses als reials decrets-llei 20/2012 i 5/2013- han reduït la protecció -
elevant l’edat de les persones beneficiàries des de 52 anys als 55, computant els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el qual es 
pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi per a més grans de 55 anys, 
que és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%-, 
podem suposar que hi haurà una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació per a les persones més grans de 55 anys.  
 
També és una realitat que les darreres reformes en matèria de protecció per 
desocupació han prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per 
desocupació. Per això, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament les 
persones més grans de 55, i fins i tot de més de 45. Així, s’ha desatès tot un col·lectiu 
que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció, o deixar-lo al marge dels 
sistemes assistencials i empènyer-lo a futures pensions de jubilació per sota dels 
mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.  
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació. 
Això ha limitat les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en 
funció de les trajectòries laborals personals i de les possibilitats individuals.  
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Constatem que aquests fets afecten directament les rendes actuals d’aquest col·lectiu 
de persones, que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars i que acaben la 
vida activa cobrant, si compleixen els requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. 
També constatem que aquests fets afecten els seus futurs drets de jubilació i a la 
quantia d’aquest subsidi, atès que els anys desocupats en un context desfavorable de 
retallades com l’actual els penalitzarà durament, ja sigui perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima, o perquè hi haurà més llacunes de 
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 
fins i tot perquè se’ls aplicaran coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 
més de 426 euros mensuals o la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, 
o bé no cobren res. Entenem que aquest darrer col·lectiu és molt més vulnerable a 
patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Entenem que el col·lectiu que voreja l’edat de jubilació és especialment vulnerable, i 
és important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema 
de la Seguretat Social per tal que se li assegurin unes pensions dignes.  
 
Per tot això sol·licitem al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
«Garantia +55», que significa: 
 
1) Crear la prestació «Garantia +55» per a les persones de més de 55 anys que es 

trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral que inclou:  

 
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
 
b) El manteniment d’entre 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant 
la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de 
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.  

 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens acosti als estàndards dictats per la 

Carta Social Europea.  
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’Administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
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4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.  

 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 

formació amb continguts reals.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya. 

... 
 
 
Bé, és evident que un dels sectors més preocupants dintre del sector de les 
persones aturades són els majors de 55 anys. Unes 78.000 a Catalunya i unes 
470.000 a l’Estat que, com a conseqüència de la crisi i de la reforma laboral, es 
veuen expulsats del mercat de treball i condemnats a una situació de 
vulnerabilitat econòmica i social. 
 
El seu problema és present, però també és de pobresa futura, ja que desprès 
de llargues carreres de cotització veuran com la seva pensió de jubilació es 
redueix per culpa dels darrers anys. 
 
Actualment 8 de cada 10 persones aturades més grans de 55 anys cobren els 
426 euros o no cobren res. Realment estem en una situació en què ens 
trobem, evidentment hi ha moltíssima altra gent també en situació precari, 
però que el col·lectiu de més de 55 anys i més de 45, s’ha de fer una especial 
incisió per anar intentant millorar actualment la seva qualitat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada de substitució pel Grup Municipal de CEC-CPC 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
ACORDS, modificar els punts dels acords en el sentit següent: 
 
Suprimir, a l’acord Primer, el fragment <<tinguin cotitzats un mínim de 15 anys>>. 

... 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
En primer lloc, nosaltres voldríem sobretot agrair la Moció al Grup d’Esquerra 
Republicana. I diem sobretot, perquè estem totalment d’acord amb la finalitat 
d’aquesta Moció i amb la preocupació que en la mateixa es trasllada. 
 
Però sobretot també volem incidir en destacar què ha estat el causant i quins 
han estat els responsables polítics d’aquesta situació de desprotecció dels 
majors o les majors de 55 anys.  
 
I el contingut evidentment de la nostra esmena, encara que sigui de supressió, 
el que vol obtenir és la finalitat que es trasllada en el propi contingut de la 
Moció, que ve a ésser donar protecció a tot aquest col·lectiu de treballadors i 
treballadores majors de 55 anys. 
 
Ho explicarem. En primer lloc, i es fa també referència a la Moció d’una 
manera molt més curada i molt atenta, evidentment, si a dia d’avui ens 
trobem amb una menor protecció dels treballadors i les treballadors, no 
únicament dels menors de 55 anys sinó de més de 55 anys, és perquè vam 
tenir l’aprovació del Reial Decret 20/2012 i el Reial Decret Llei 5/2013. De fet, 
tots dos són Decret Llei, que tenien una afectació clara sobre treballadors i 
treballadores, no únicament de més de 55 anys sinó de més de 52 anys. 
 
Evidentment el donar la consideració per rebre el subsidi no a la persona sinó 
a la unitat familiar, quan es superen els 490 euros, ens condiciona totalment 
el rebre o no rebre aquest subsidi. 
 
Ja ens explicarà algú o qui va aprovar aquesta normativa com es pot viure dos 
persones, on poden viure dos o tres o quatre persones amb aquesta quantia i 
no cobrar el subsidi. 
 
Que l’històric subsidi de més de 52 anys es traslladés a la normativa del 
subsidi per majors de 55 anys, evidentment ha estat també una retallada 
claríssima pels treballadors i les treballadores en aquesta franja.  
 
La reducció de les bases de cotització de subsidi no únicament té afectació en 
la percepció o no percepció, sinó que afectarà en les pensions del futur d’una 
manera encara gairebé incalculable però sí de minoració d’aquestes, i, 
evidentment també la supressió del subsidi si és possible la jubilació mínima. 
 
Ho explicaré d’una manera molt resumida. Abans, si un treballador o una 
treballadora podia cobrar el subsidi als 59 anys o als 60 anys fins als 62, doncs 
percebia aquest subsidi. Ara, amb els canvis normatius que va aprovar el 



 134 

Govern del Partit Popular, en el moment que perds la primera situació 
possible de jubilació ja no et paguen el subsidi. I la situació que genera 
evidentment és que amb 61 anys alguns treballadors i treballadores deixen de 
rebre directament el subsidi o no li aproven, i s’han de jubilar amb una 
minoració entre el 20% i el 30% de les seves pensions. 
 
Pensem que això és fonamental, no únicament que abordem els efectes, que 
evidentment són dramàtics, sinó també que assenyalem d’una manera molt 
contundent els responsables polítics d’aquesta situació. 
 
I també una dada que s’ha donat de manera general però que nosaltres volem 
concretar. La realitat de Catalunya o la realitat que ha aprovat les 
contrareformes laborals, en aquest cas de Seguretat Social del Partit Popular o 
del Govern del Partit Popular, el que han significat o el que signifiquen en 
l’actualitat és que hi hagi 100.456 persones a Catalunya que o no cobren res o 
cobren únicament els 426 euros. Estem parlant de cent mil persones, de fet 
de més de cent mil persones. 
 
Però també el que volem dir d’una manera molt clara, i per això la nostra 
esmena, i per això el perquè de la nostra votació pot ser diferenciada al 
plantejament de la Moció, és que d’iniciar la tramitació del que es coneix com 
a garantia +55 amb l’exigència dels 15 anys de cotització, l’efecte que tindrà 
es que simplement es veuran afectades 7.940 persones a Catalunya. Llavors, 
per a nosaltres és una mesura positiva, però és una mesura que no pal·lia el 
que suposa pel conjunt dels catalans i les catalanes que pateixen aquesta 
situació, el seu problema. 
 
I és en aquest sentit evidentment el que estem plantejant, l’eliminació 
d’aquest requisit mínim dels 15 anys de cotització. 
 
Hi ha qui pot estar pensant, ara mateix, segurament que gairebé tothom té 
quinze anys cotitzats i com no s’ha de demanar res?. Aquesta era la realitat 
que es tenia a l’inici del mil·lenni per la majoria d’homes i per un bon grapat 
de dones. Però la realitat que s’està implantant a l’actualitat, i la tendència 
pels propers anys és que amb 55 anys hi hauran moltes persones, molts 
treballadors i treballadores que no arribaran als 15 anys cotitzats. Per tant 
aquesta mesura evidentment és positiva, és progressista, però no pal·liarà 
aquest gran número de treballadors i treballadores que es troben en aquesta 
situació. 
 
I per finalitzar, i amb tot el respecte que li volem traslladar al Grup d’Esquerra 
Republicana, perquè evidentment el primer que hem fet és agrair la seva 
proposta, si que volem fer una reflexió amb ells i amb elles, de per què si la 
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normativa es va modificar a l’any 2012 i 2013, Esquerra Republicana no va 
plantejar això al Parlament de Catalunya. Per què si condicionava, fins i tot la 
governabilitat al Parlament de Catalunya, no ho va presentar. Per què, junts 
pel Sí no incorpora, que nosaltres haguem vist al seu programa electoral, i 
saber si el futur Govern de la Generalitat o la composició del futur Govern de 
la Generalitat condicionarà o determinarà que s’aprovi els termes d’aquesta 
mateixa Moció per poder configurar un nou Govern. I, per tant, donar 
coherència al que es trasllada a nivell local, que també es traslladi a nivell 
nacional. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer, sobre el tema de l’esmena.  
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Agraeixo l’argumentació dels companys de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà.  
 
Evidentment les persones que han redactat aquesta Moció, companys i 
companyes d’UGT, han fet els seus estudis per les seves valoracions per posar 
aquest mínim dels 15 anys. Evidentment suprimir-ho amplia molt més el 
benefici d’aquesta prestació. 
 
Per part nostra, com a Grup Municipal d’Esquerra, no hi hauria cap problema 
per eliminar aquest mínim de 15 anys, però crec que és una situació on 
podríem arribar a un consens molt gran, implicant als diferents agents, tant 
UGT, Comissions i tots els altres sindicats, en aquesta Moció i en d’altres. 
 
Respecte a la pregunta que m’ha fet directament de per què Esquerra al 2012-
2013, no tinc aquesta informació, no la puc contestar directament, la buscaré 
i te la contestaré. 
 
El que farem a partir d’ara, molts Grups municipals hem agafat aquesta Moció 
com a nostra i ens la creiem, i evidentment defensarem que a nivell 
parlamentari això vagi més enllà i també es defensi. 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores, l’incorporés?, si?. Després la votarem, però formalment votarem 
l’esmena i desprès el text, però si l’incorporés o no, serveix per al debat, per a 
què els Grups es puguin manifestar. L’incorporés?. D’acord. 
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En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor Alcalde, Antonio Balmón 
Arévalo, assumint la Presidència el Primer Tinent d'Alcalde, senyor Antonio 
Martínez Flor. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt ràpidament. 
 
No acabem d’entendre que aquesta Moció es debati en el context d’un Ple 
Municipal, ja que reuneix o requereix aspectes més propis d’altres Institucions 
Parlamentàries que d’un Ple Municipal. Al final és una Moció que et presenten 
com les “llenties”, les prens o les deixes, sense un debat previ sobre les 
mesures que es proposen, que es volen incorporar i que no creiem que 
l’Ajuntament de Cornellà sigui competent per aquesta qüestió. 
 
Per tant, discrepar de la Moció en quant al fons i la forma. Entenem que es 
dirigeix al Parlament de Catalunya per l’acord segon, però no perquè del cos 
de l’exposició de motius i de l’acord primer es dedueixi quin pot ser el 
destinatari, entenc que és el Parlament de Catalunya i la Generalitat, en 
aquest cas el Govern de la Generalitat. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Alcalde, Antonio Balmón 
Arévalo, assumint la presidència de la sessió. 
 
 
En segon lloc, també manifestar que alguns aprofiten qualsevol ocasió per 
atiar al Govern del Partit Popular, al final se’ns acusarà de la mort de 
Manolete, és a dir, proposin les seves qüestions, debatem-les, però no 
traslladi aquí al Ple de Cornellà les seves obsessions, que sí que està molt bé 
però que a vostès no se’ls escoltava quan a la legislatura 2008-2011 es van 
anar a l’atur 3.700.000 persones. No se’ls escoltava llavors, se’ls va començar 
a escoltar desprès. Llavors no els preocupaven les persones majors de 55 anys 
que s’anaven a l’atur, els van preocupar desprès. 
 
I el Govern del Partit Popular -permetim que li digui- ha adoptat mesures al 
llarg de tota la legislatura per a tractar de reincorporar al mercat laboral a 
aquestes persones. Des de bonificacions a la Seguretat Social per a les 
empreses que contractin a persones majors de 45 anys, s’ha aprovat també 
una Llei de segona oportunitat, o sense anar més lluny -tampoc és context 
d’aquest Ple Municipal- per als pressupostos de l’any que ve s’ha incorporat 
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una partida de 125 milions d’euros, precisament per a polítiques actives de 
llocs de treballs per a col·lectius que es circumscriuen a aquestes edats que 
estan en situació d’atur. 
 
Però encara em sorprèn molt més, Esquerra Republicana ha tingut 
l’oportunitat de presentar al Parlament de Catalunya propostes encaminades 
al sentit que incorpora la Moció i no les ha presentat. I el seu Partit Polític és 
el que donava suport i condicionava el Govern de la Generalitat. I ara el seu 
Partit Polític, estem convençuts que tindrà un paper determinant al pròxim 
Govern de Catalunya. 
 
Vostè diu aquí que es dirigeixi l’acord d’aquesta Moció al President de la 
Generalitat, bé, el President de la Generalitat està en funcions, ja veurem si 
serà el mateix o no serà el mateix, en unes setmanes ho sabrem. Però segur 
que vostès estaran com a part determinant al Govern de la Generalitat. Estic 
ansiós per debatre amb vostès les mesures que proposaran en aquest sentit 
per reincorporar al mercat laboral a col·lectius com els aturats de llarga 
durada de persones majors de 50, de 55 anys. Perquè al llarg dels últims tres 
anys al Parlament de Catalunya no s’ha parlat de res d’això, sabem de què 
s’ha parlat i crec també saber de què es parlarà en els pròxims mesos, però 
estic ansiós de veure al seu Partit Polític presentar mesures en aquest sentit 
per a poder-les debatre en el foro que correspon, que és el Parlament de 
Catalunya i no el Ple de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Per aquest motiu nosaltres votarem en contra. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres interpretem o volem interpretar que del que es tracta és d’una 
proposta de la UGT que traslladem al Ple de Cornellà i, per tant, hi ha una 
estructura de la Moció que no deixa de ser un trasllat del que els companys i 
les companyes d’UGT Catalunya estan defensant. Per tant, en aquest sentit, hi 
donem suport en el ben entès de què és una Moció que demana coses que 
per a nosaltres són raonables. 
 
Evidentment posats a fer esmenes tots hi podríem fer esmenes. En tot cas, ja 
accepteu l’esmena de Crida per Cornellà, també em sembla coherent i 
acceptable, o, en tot cas, és obrir el text de la Moció que ha fet UGT per fer 
més esmenes. Això és decisió vostra. 
 
Tres reflexions que em sembla que són importants. La primera, nosaltres 
sempre hem defensat una pensió bàsica universal, una renta bàsica universal, 
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una renta bàsica garantida. En aquest Ple, sense anar més lluny, al mandat 
passat vam portar tant la lluita de la ILP pel mínim vital com la lluita contra les 
retallades en rendes mínimes d’inserció, com la necessitat de tenir la renda 
dels quatre-cents euros, perquè la gent ens entengui, la continuïtat dels 
quatre-cents euros, etc... 
 
Per nosaltres un dels grans drames d’aquesta crisi és que ens ha descosit o 
ens ha demostrat que el sistema de prestacions públiques de l’Estat, també de 
Catalunya, era absolutament insuficient per fer front a les necessitats socials 
que hi havia. I per a nosaltres un dels elements greus centrals que no apareix 
és com els Governs de l’Estat, especialment els Governs del Partit Popular 
però també a l’últim Govern Socialista, no va ser capaç d’articular una pensió 
bàsica per a tothom en el moment en què la gent perdés la feina o es quedés 
sense feina, tingués l’edat que tingués. 
 
En definitiva, crec que el que és evident és que la prioritat pressupostària 
d’aquest país, o almenys és la nostra visió, d’aquest país Catalunya, d’aquest 
Estat, l’Estat Espanyol, hauria de posar recursos per garantir a tothom una 
renda de suficiència, uns mínims ingressos per poder viure. I el mínims 
ingressos no són tres-cents euros ni són quatre-cents vint-i-cinc, estem com a 
mínim parlant del salari mínim interprofessional. 
 
I vull recordar que a la campanya nostra de l’any 2008, de les Generals, ja vam 
portar la demanda que el salari mínim interprofessional pugés a mil euros, i 
que no es quedés en el que és actualment. Per tant, tot i les retallades i els 
ajustos, molt per sota dels mil euros. 
 
El nostre criteri és, aquesta Moció endavant. No perdem de vista que hi ha 
altres lluites paral·leles a aquest tema que està plantejant UGT, entre d’altres 
coses, la renda garantida, la renda bàsica, la renda mínima. El nostre criteri 
avui és la renda garantida de ciutadania, que és on podem aplegar més gent. 
Un debat que està al Parlament de Catalunya, però també està al Congrés dels 
Diputats, no només està al Parlament de Catalunya. I que en definitiva, el que 
ve a dir és una cosa que diu l’Estatut de Catalunya, el retallat, el previ i el final, 
que la gent ha de tenir dret a una pensió bàsica mínima, a una prestació 
bàsica mínima, ho diu l’Estatut de Catalunya, que se suposa que és una Llei -
corregireu els advocats de la Sala- d’ordre principal, i que almenys nosaltres li 
hem de donar seguiment. 
 
Per tant, interpreto que igual que l’Ajuntament de Cornellà ha de seguir 
l’Estatut, espero que el Parlament de Catalunya, l’actual, el vell, el nou, d’una 
vegada per totes apliqui el que diu l’Estatut de Catalunya, que és que la gent 
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de Catalunya ha de tenir dret a un ingrés mínim per poder sobreviure, per 
poder cobrir les nostres necessitats vitals. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
La Moció de suport a la creació de prestació de la garantia +55 de UGT, 
considerem que la proposta part d’un sindicat, en aquest cas la UGT, amb 
ideologia política concreta. No obstant, Ciutadans sempre recolza les mesures 
per fomentar els llocs de treball en les persones majors de 55 anys. 
 
En lloc de donar el subsidi a aturats majors de 55 anys, des de Ciutadans 
avoguem per la creació de llocs de treball per aquest col·lectiu, en concret de 
la manera següent: 
 
Primer, proposem la introducció de xecs de formació per a tots els aturats de 
llarga durada, més d’un any, que es puguin utilitzar per pagar cursos, tutories, 
individuals i programes remots per ordinador, quan el treballador pugui 
acreditar que ha participat en el curs. 
 
Segon, bons de contractació per als aturats de llarga durada, per a què les 
empreses tinguin incentius per oferir formació i llocs de treball a aturats de 
llarga durada. Els aturats en formació que participin en aquests programes i 
els acabin, rebran bons de contractació, de forma que els empresaris que 
contractin a aquestes persones es beneficiïn d’una reducció en les quotes a la 
Seguretat Social. 
 
Organització individualitzada per aturats de llarga durada. Una vegada 
formats és necessari ajudar als aturats de llarga durada a trobar un lloc de 
treball. Posarem a la seva disposició un servei de buscar feina molt més 
individualitzat que l’inefectiu sistema actual, que, per exemple, pugui ajudar-
lis a resoldre els obstacles personals i professionals que els impedeixen trobar 
feina com, per exemple, la cura dels seus fills o el transport. 
 
Recolzem als majors de 55 anys, però no estem d’acord amb la politització 
d’UGT, sindicat que deuria ser apolític. Per tant, el nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Bé, tornant a Cornellà, dir que en aquesta ciutat, a 31 d’agost tenim 6.542 
persones en situació d’atur. D’aquestes, les majors de 55 anys són 1.523 i les 
majors de 45 anys, 3.349. 
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Dir que en aquesta ciutat, sota el paraigües del segon Acord Social contra la 
crisis, hem impulsat diferents mesures totes encaminades a pal·liar la situació 
d’aquestes persones, d’aquests col·lectius que, a més, en molts casos acaben 
sent –com ja s’ha comentat aquí- aturats i aturades de llarga durada. 
 
Aquests programes han passat per les contractacions del Pla de Xoc contra 
l’atur. Han passat per la gestió emocional de l’atur perquè, com que 
esdevenen de llarga durada, doncs han necessitat d’aquest recolzament, i 
acompanyament i orientació per a persones que es troben en aquesta 
situació.  
 
Tot això, a més a més, de la quota zero per emprenedors i per motivar i 
incentivar també la creació de llocs de treball, com s’està dient aquí, més 
d’altres mesures que hem posat en marxa i que em sembla que tothom coneix 
a aquestes alçades.  
 
I repeteixo, conscients de que són mesures pal·liatives, però evidentment -
com també s’ha dit aquí- no podem pretendre que una unitat familiar sigui del 
nombre de membres que sigui, sobrevisqui amb 426 euros al mes, a més dels 
ajuts socials. 
 
Per tant nosaltres recolzem totalment la proposta impulsada per la UGT i 
presentada aquí per Esquerra, i, a més, també recolzem l’esmena. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
En resposta al senyor Daniel Serrano, evidentment que és important 
presentar aquesta Moció en un municipi. Evidentment que té una afectació 
directa i no és només aspectes parlamentaris, ho acaba de dir ara mateix la 
Montse Pérez. Hi ha 1.523 -si no he escoltat malament- majors de 55 anys, 
declarats a l’atur, totes les que no sapiguem són moltes més, i 3.349 de més 
de 45 anys. 
 
Evidentment que ens afecta a Cornellà i, per tant, aquesta Moció s’ha de 
presentar també aquí a Cornellà.  
 
Què està ansiós per saber què es farà al nou mandat?, jo també. Hi tinc 
moltes ganes de que comencem tots a treballar, i ja es veurà i ja ho veureu. 
 
A banda, dir que, realment tot això es trasllada a la Generalitat de Catalunya i 
són competències de l’Estat finalment. 
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I respecte al tema de la UGT, en aquesta Moció no hi veig cap visió partidista 
enlloc, però bé, en fi. 
 
I evidentment que s’hauria d’implementar tot en formació i l’ideal seria que 
tota aquesta gent tingués feina i que no s’hagués d’ajudar i no haguessin de 
tenir ajudes ni mesures pal·liatives, això seria ho primordial. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Jo simplement he parlat de la Moció que has presentat, no de la Moció que 
dius que presentes, que no té res a veure. La teva Moció no reflexa res sobre 
qüestions o polítiques que pot portar a terme l’Ajuntament de Cornellà a 
favor de col·lectius de persones que es troben en situació d’atur, que afecti a 
persones majors de 50-55 anys. Jo parlo de la Moció que presentes, no de la 
que dius que presentes, que no té res a veure.  
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Ha hagut un petit error en la meva anotació i tenia que dir una altra cosa. No 
és que anem a votar en contra, anem a votar abstenció perquè considerem 
que simplement no estem d’acord amb la politització dels sindicats, en 
aquests cas de l’UGT. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Intentaré ser molt breu. Fonamentalment per contestar algunes de les coses 
que s’han plantejat des del Grup Popular i des del Grup de Ciudadanos o 
Ciutadans-Partido por la Ciudadania. 
 
En primer lloc, si avui estem debatent això aquí és perquè a la Junta de 
Portaveus, els Portaveus i les Portaveus vam decidir que venia al Ple. Entre 
d’altres coses, va haver-hi manifestació d’aquest Grup en el sentit de què hi 
havia dos temes que no eren de competència municipal, però que nosaltres 
apostàvem obertament perquè es pogués discutir al Ple. 
 
I si els Portaveus i les Portaveus no haguessin volgut, no ho estaríem discutint. 
Ho dic perquè venir ara amb aquest argumentari és contrari al que es va 
plantejar a la pròpia Junta de Portaveus.  
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En segon lloc, nosaltres no tenim cap obsessió en relació al Partit Popular, cap 
ni una. Del que tenim obsessió és en relació al patiment de cent mil persones 
a Catalunya. I el que fem és identificar les causes que han motivat l’augment 
de la desprotecció social. Això ho podem discutir però no tenim cap obsessió 
amb el PP. Tenim obsessió per a què s’acabi el patiment d’aquestes cent mil 
famílies. 
 
I després, ens crida l’atenció l’argumentació i les alternatives de Ciutadans en 
relació a la politització d’UGT, únicament faltaria que els sindicats no 
poguessin tenir una visió política, i fins i tot ideològica. Però ens preocupa 
perquè a l’argumentari de Ciutadans, nosaltres el que podríem contestar amb 
el mateix argumentari, és que les propostes que està fent Ciutadans són 
exactament les mateixes i úniques que fa la CEOE, la Patronal de l’Estat 
Espanyol, en relació a la desocupació. Són les mateixes, FEDEA i la CEOE, 
coincidents, i es pot anar a veure. I podríem contestar simplement, la 
politització de la CEOE no ens agrada, no, el que contestarem és en relació a 
les seves propostes. 
 
En primer lloc, creació de xecs per la formació. Hauríem de saber que el 
problema que tenim de desocupació no guarda cap relació amb la formació. 
Aquesta generació de treballadors i treballadores que tenim els Països 
catalans o l’Estat Espanyol, és la millor formada de la història. I hi ha 
centenars de milers a Catalunya i milions a l’Estat Espanyol, que estan 
marxant fora amb molta formació a guanyar-se la vida perquè aquí no ho 
poden fer. No tenim un problema de formació. 
 
En segon lloc, bons de contractació. Si les empreses no contracten mai perquè 
se’ls hi doni un bo o no se’ls hi doni un bo, les empreses contracten perquè 
tinguin demanda. ¿Algú pensa que una empresa contractarà algú perquè 
vingui amb un bo si no li pot donar feina?. Quan hi ha reactivació a 
l’economia, hi ha polítiques actives d’ocupació, les empreses contracten. 
Quan no hi ha, no contracten perquè vingui algú amb un bo, evidentment no 
es contractarà. 
 
I la tercera, un itinerari individualitzat en relació a la formació i a la cerca 
d’ocupació. Primer de tot, ja existeix el “Servicio público d’Empleo Estatal” i el 
SOC a Catalunya, que fan aquest recorregut. Ja existeix.  
 
Però volem insistir en una idea. El problema de la desocupació no hi és en la 
formació, el problema de la desocupació mai és responsabilitat dels 
treballadors i les treballadores, és responsabilitat d’un sistema que s’està 
avocant a destruir ocupació i que li preocupa molt més el benefici que no pas 
que els treballadors i les treballadores es puguin guanyar la vida. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement contestar per al·lusions. 
 
Estem parlant de treballadors i treballadores de més de 55 anys, que no són la 
generació més formada. La generació més formada és la que ve ara, no la que 
ja està treballant. I en aquest sentit la formació és fonamental. 
 
I en segon lloc, el SOC és una institució que no funciona. Ha quedat demostrat 
i s’hauria de reformar íntegrament. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Vull insistir per si la idea no ha quedat clara. 
 
De la formació dels treballadors i les treballadores de més de 55 anys, no es 
generarà ocupació i el problema no el tenim aquí. Pots formar a tots els 
treballadors i les treballadores de més de 55 anys, que ja hi ha d’altres 
treballadors i treballadores que tindran la seva formació. I per tant això no 
serà mai una actuació en relació a la desocupació. 
 
M’hagués agradat fins i tot haver escoltat de Ciutadans el Partit de la 
Ciutadania, quina és la seva proposta pel SOC. I que ens diguin ja obertament 
que estan per la seva privatització i per la gestió privada de la desocupació, 
que és el que estan plantejant els seus programes electorals i no sempre ho 
diuen quan surten als mitjans de comunicació, però sí quan tenen reunions 
amb els grans empresaris. 
 
Per tant, sí que és necessari, per suposat, millorar la gestió del SOC, però no 
com s’ha fet. La Generalitat de Catalunya, de fet, a l’anterior legislatura ha 
aprovat una Llei on es privatitza part d’aquesta gestió. Nosaltres no 
advoquem per aquesta privatització sinó que volem un reforçament d’un 
model públic efectiu, i on la prioritat no sigui l’obtenció de benefici per 
empreses terceres que ja estan gestionant aquest servei, sinó que sigui 
únicament la finalitat pública. Interès públic, que és el trobar ocupació, el 
formar i acabar amb la desocupació. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo crec que és un tema suficientment debatut parlamentàriament. Però és 
veritat que aquí hi ha un problema, no ens enganyem. I el problema és una 
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crisi que colpeja a molts sectors de la població en el nostre cas. I el problema 
que tenim és, allò que s’ha destruït, què ho substituirà?. 
 
I hi ha unes franges d’edat, i aquesta és molt important dins de la ciutat, que 
no comparteixo que no estigui formada i sí comparteixo que el problema no 
és de formació, i és molt difícil. 
 
Crec que aquest plantejament és un plantejament dur aquesta Moció. El que 
estem dient a una franja d’edat de ciutadans i ciutadanes, és escolti, “vostè no 
tornarà a treballar”, i a veure si té un salari social. Per tant, no és menor. El 
debat crec que ho hem de mirar en totes les seves conseqüències.  
 
Per acabar, també una certa reflexió. Un sindicat probablement ha de ser 
apartidista, és a dir, no ha de tenir una vocació, una identificació partidària. 
Però polític?, la política social ha de ser apolítica?, si us plau, suposo que t’has 
equivocat, i jo faig l’esmena. No, no, ho has entès bé, però bé, ho puc 
entendre, però amb compte perquè fem l’esmena a l’Acta i ja està. Cap 
problema. 
 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, senyor Jose David García Muñoz. 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Atès el context de massiva desocupació en què ens trobem, en el qual el 19,6% de la 
població activa més gran de 55 anys es troba a l’atur i amb escasses perspectives de 
recuperació d’una activitat laboral amb garanties -una població, a més a més, que té 
menys capacitat per modificar la trajectòria laboral personal, per la qual cosa es 
troba empesa a un retir avançat del mercat de treball-, és essencial que hi hagi més 
vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.  
 
Atès que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure en l’atur de molt llarga durada (componen el 54,2% del total d’atur de molt 
llarga durada), en poc temps gran part d’aquest col·lectiu pot passar d’un nivell de 
protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixarà de cotitzar 
per a una eventual pensió de jubilació -excepte en el cas dels qui tinguin dret a rebre 
el subsidi per a més grans de 55 anys, que cotitzaran només per la base mínima.  
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Atès que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació -incloses als reials decrets-llei 20/2012 i 5/2013- han reduït la protecció -
elevant l’edat de les persones beneficiàries des de 52 anys als 55, computant els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el qual es 
pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi per a més grans de 55 anys, 
que és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%-, 
podem suposar que hi haurà una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció 
per desocupació per a les persones més grans de 55 anys.  
 
També és una realitat que les darreres reformes en matèria de protecció per 
desocupació han prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per 
desocupació. Per això, entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament les 
persones més grans de 55, i fins i tot de més de 45. Així, s’ha desatès tot un col·lectiu 
que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció, o deixar-lo al marge dels 
sistemes assistencials i empènyer-lo a futures pensions de jubilació per sota dels 
mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.  
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació. 
Això ha limitat les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en 
funció de les trajectòries laborals personals i de les possibilitats individuals.  
 
Constatem que aquests fets afecten directament les rendes actuals d’aquest col·lectiu 
de persones, que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars i que acaben la 
vida activa cobrant, si compleixen els requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. 
També constatem que aquests fets afecten els seus futurs drets de jubilació i a la 
quantia d’aquest subsidi, atès que els anys desocupats en un context desfavorable de 
retallades com l’actual els penalitzarà durament, ja sigui perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima, o perquè hi haurà més llacunes de 
cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o 
fins i tot perquè se’ls aplicaran coeficients reductors de pensió perquè hauran 
d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 
més de 426 euros mensuals o la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, 
o bé no cobren res. Entenem que aquest darrer col·lectiu és molt més vulnerable a 
patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Entenem que el col·lectiu que voreja l’edat de jubilació és especialment vulnerable, i 
és important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema 
de la Seguretat Social per tal que se li assegurin unes pensions dignes.  
 
Per tot això sol·licitem al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
«Garantia +55», que significa: 
 
1) Crear la prestació «Garantia +55» per a les persones de més de 55 anys que es 

trobin en situació de desocupació i hagin exhaurit la prestació per desocupació 
contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral que inclou:  

 
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent. 
 
b) El manteniment d’entre 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la 
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.  

 
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens acosti als estàndards dictats per la 

Carta Social Europea.  
 
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l’Administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 
inequitats de les prestacions i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  

 
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, 

concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem 
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.  

 
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de 

formació amb continguts reals.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC és aprovada 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 de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de CEC-CPC, senyor Jose David García Muñoz per aplicació del 

que disposa l’article 136 del ROM. 
 

Vots a favor: 
 

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 CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, 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. 
 

 
 
 
 
Sisena.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, per la difusió de 
les sessions plenàries i d’altres activitats ciutadanes i de l’Ajuntament. 

Moció d’ICV-EUiA-EP-E, 
per la difusió sessions 
plenàries i d’altres acti- 
vitats ciutadanes i de 

l’Ajuntament. 

 



 148 

 
MOCIÓ 
 
... 
 
Atès que Cornellà de Llobregat és una ciutat que lluita des de fa molts anys contra la 
fractura digital promovent experiències com el Citilab, el Govern Obert i més 
recentment aplicacions digitals com “Què fer a Cornellà”. 
 
Atès que la població i les organitzacions socials i polítiques de Cornellà fa anys que 
públicament s’han compromès amb la governança i la transparència de l’Ajuntament, 
i que en el 2006 i en el 2010 es van promoure acords per la millora de la Governança 
de Cornellà.  
 
Atès que, tot i les experiències promogudes, Cornellà és una població amb un 
important desconeixement dels elements principals de l’activitat municipal. 
 
Atès que “les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la 
seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social”, que els mitjans 
de comunicació municipals han de poder exercir una funció de Servei Públic de 
Comunicació, i que aquest servei és considerat de manera consensuada pel 
municipalisme com un servei bàsic per la població.  
 
Atès que Cornellà mai ha volgut desenvolupar la creació d’un canal de televisió ni en 
l’espai TDT ni en d’altres, bàsicament pels costos que aquest desenvolupament 
suposava. 
 
Atès que diferents Ajuntaments d’arreu de l’Estat ja han desenvolupat eines des dels 
webs municipals i les xarxes socials per la difusió en àudio i vídeo de les sessions 
plenàries i d’altres activitats municipals. 
 
Atès que la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement/Citilab disposen de 
mitjans per poder fer aquest tipus de difusions i que Ràdio Cornellà compta amb 
professionals de la comunicació local per donar un tractament periodístic plural i 
imparcial tant de l’activitat municipal com la de la ciutadana.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUIA-L’ESQUERRA PLURAL proposa els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Que en el termini màxim de 6 mesos l’Ajuntament de Cornellà mitjançant 
acords amb Citilab, Ràdio Cornellà o amb d’altres actors si s’escau, retransmeti i 
difongui des del web municipal i en les xarxes socials les sessions plenàries municipals, 
els continguts audiovisuals que se’n derivin, i aquelles activitats municipals d’interès 
públic que es considerin.  
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Segon.- Que en la mesura de les possibilitats pressupostàries municipals aquest tipus 
de retransmissió s’ampliï a les activitats públiques d’interès ciutadà que realitzin les 
entitats i col·lectius socials de Cornellà.  
 
Tercer.- Que el desenvolupament d’aquest acord sigui responsabilitat del 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament i que periòdicament s’en faci 
seguiment a la Junta de Portaveus Municipals.  
 
Quart.- Que es faci difusió dels continguts i acords d’aquesta moció entre les entitats 
de Cornellà de Llobregat. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Potser part d’aquesta Moció té a veure també amb l’intent de ser breu avui, 
però bé, en tot cas, la nostra Moció el que vol és intentar ajuntar dos idees. 
 
Una, la trajectòria en aquesta ciutat, potser una mica estroncada en els 
darrers anys, d’intentar arribar a uns certs acords de governança i de 
transparència entre l’Ajuntament i les entitats, la ciutadania, dels acords de 
governança que hi va haver en el seu moment, al 2006 i al 2010 d’intentar 
implicar, no només al conjunt dels grups polítics, dels partits polítics locals 
sinó també intentar que aquesta Institució fos una institució realment 
governada, no només per les vint-i-cinc persones que estem aquí sinó pel 
conjunt de la ciutadania. 
 
Per tant, obrir aquesta ciutat i el govern del seu Ajuntament al conjunt de les 
persones que hi vivim. I crec que la idea és com millorem això, i per tant, obre 
una finestreta, no ho decideix aquesta Moció però obrim una finestreta per 
intentar que això millori. 
 
La percepció del nostre Grup és que no només aquestes sessions sinó en 
general l’activitat municipal, no només la percepció sinó en part les enquestes 
que vam fer el mandat passat i les enquestes que va fer l’Ajuntament, 
demostren un cert desconeixement del que és l’Ajuntament i la vida 
municipal que tenen els ciutadans i ciutadanes de Cornellà. 
 
Per tant, la voluntat d’intentar apropar l’Ajuntament a la ciutadania, aquest és 
un dels objectius principals d’aquesta Moció, apropar l’Ajuntament a la 
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ciutadania, governança, transparència, i tampoc oblidar que l’Ajuntament ha 
de tenir una vocació de servei públic en relació a la comunicació. Per tant, 
pensar que la comunicació local és un servei bàsic, com defensa el 
municipalisme, la Federació de Municipis i etc. 
 
Aquesta Moció parla d’això però no només vol resoldre això, simplement vol 
centrar-se en un aspecte que per a nosaltres és important, anar a intentar 
facilitar al conjunt de la ciutadania l’activitat que es fa i començar aquesta 
activitat pel que estem fent avui, pels plenaris de l’Ajuntament. 
 
Si em deixen, llegeixo només els acords, no llegeixo tota la Moció. Els acords 
diuen: 
 
Primer acord, que en el termini màxim de 6 mesos l’Ajuntament, mitjançant 
acords amb Citilab, Ràdio Cornellà o amb d’altres actors, si s’escau, 
retransmeti i difongui des del web municipal i en les xarxes socials, les 
sessions plenàries municipals, els continguts audiovisuals que se’n derivin, i 
aquelles activitats municipals d’interès públic que es considerin.  
 
Segon acord, que, en la mesura de les possibilitats pressupostàries municipals, 
aquest tipus de retransmissió s’ampliï a les activitats públiques d’interès 
ciutadà que realitzin les entitats i col·lectius socials de Cornellà.  
 
Tercer acord, que el desenvolupament d’aquest acord sigui responsabilitat del 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament i que periòdicament s’en faci 
seguiment a la Junta de Portaveus Municipals.  
 
I quart acord, donar difusió d’aquests acords entre les entitats. 
 
No volíem obrir més debat, simplement intentar centrar-nos en això. Crèiem 
que, en definitiva del que estem parlant és de retransmetre els Plens a la Web 
municipal en format streaming, que se li doni la difusió que correspongui. 
Experiències que s’estan fent en altres Ajuntaments on alhora que estem 
parlant d’aquesta Moció, la gent que ho està veient en streaming pot veure la 
Moció penjada a la Web i pot dir, estan discutint d’aquest acord o estan 
discutint d’aquest punt de l’Ordre del Dia. Estem parlant de coses que ja fan 
altres Ajuntaments de dimensions similars. 
 
Entenem que l’encàrrec s’ha de fer als professionals de la casa que podrien 
donar-li una solució. I entenem que aquí tenim un actor diferent del que 
tenen en altres ciutats, és el Citilab, potser li podríem fer part d’aquest 
encàrrec per intentar que aquestes sessions de Ple siguin més dinamitzades. 
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Però com en definitiva no es tracta només de parlar del nostre melic, també 
creiem que era important preveure que no només es puguin retransmetre 
aquestes activitats, sinó que es plantegi la possibilitat de restransmetre altres 
activitats de la ciutat o de l’activitat municipal que considerem que poden ser 
d’interès ciutadà. 
 
No estem parlant de fer un canal de televisió de l’Ajuntament 24 hores a la 
Web municipal. Estem parlant d’anar seleccionant algunes de les opcions per 
intentar, en la mesura de les possibilitats -possibilitats vol dir tècniques i 
pressupostàries i d’interès públic- d’anar apropant la vida municipal. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel grup municipal de CEC-CPC 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, senyor José David García Muñoz. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Explicar-la molt breument, i en primer lloc per agrair al Grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa la seva Moció. 
 
De fet estem pràcticament d’acord amb tot el contingut, i la nostra Moció 
encara que es plantegi de modificació podria estendre, fins i tot, que el que 
estem demanant és gairebé un aclariment, perquè hi ha alguna qüestió que 
estem plantejant en l’addició, que segurament els companys i les companyes 
d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa ens diran que ells ho entenen en un 
mateix sentit. 
 
Sí que podem fer també agraïment de la feina que han fet els darrers anys en 
relació a intentar millorar la governança de Cornellà. Però nosaltres quan 
arribem a aquest Ple, el que ens trobem és que no hi ha manera de veure els 
Plens i el que opten és per una actuació tan legítima com la que és l’acció 
directa. Evidentment estic parlant d’acció directa no violenta. 
 
Tenim un company que des del Ple d’Investidura i en la resta de Plens, ve, 
posa la càmera, grava i desprès tenim tota la gravació del Ple íntegra. 
Nosaltres no alterem absolutament res, des de l’inici quan es va entrant fins la 
sortida, perquè qualsevol persona del mon la pugui utilitzar de manera lliure. 
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Per cert, hi ha qui va preguntar si això ho podíem fer o no ho podíem fer. 
Volem també informar que el Tribunal Suprem fa aproximadament ara quatre 
setmanes, en sentència de Sala Contenciós Administrativa ha dit que, 
evidentment venir a un Ple i utilitzar una càmera per gravar, a priori no té 
perquè ser cap actuació il·legal i no té perquè tenir cap limitació. 
 
Per tant, si algú pensava que nosaltres estàvem fent una acte d’il·legalitat, 
que sàpiga també que el Tribunal Suprem ha considerat que això, no 
únicament no és il·legal sinó que forma part de la legalitat i d’un 
desenvolupament de drets constitucionals. 
 
¿Què és el que estem plantejant nosaltres com esmena i d’una manera 
diferenciada al que es planteja a la Moció d’Iniciativa Esquerra Unida i 
Alternativa?.  
 
Doncs, en primer lloc, que la retransmissió sigui en directe i de manera 
íntegra. És a dir, que nosaltres estem al Ple, s’està seguint el Ple també des de 
la Sala però que des de casa es pugui seguir el Ple al mateix moment. Que 
sigui íntegra, que no hi hagi un control de què es passa, què no es passa. Això, 
evidentment, si es fa d’una manera en directe i en streaming no hi hauria cap 
problema. I que no hi hagi una retallada ni a l’inici ni al final ni en cap dels 
punts. 
 
Desprès, que hi hagi difusió tant a la Web de l’Ajuntament com a les xarxes 
socials, de manera íntegra, insistim molt en això. 
 
En tercer lloc, alhora, i això no forma part d’una manera directa de la Moció 
d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, que es traslladi la possibilitat de que 
grups socials, entitats i col·lectius, puguin expressar la seva opinió sobre 
l’actualitat municipal a través de debat i entrevistes en els mitjans locals. 
 
Creiem que hi ha una sobrerepresentació, no tant de l’Equip de Govern sinó 
de la persona de l’Alcalde, no del senyor Antonio Balmón sinó de l’Alcalde, si 
fos un altre seria un altre. I considerem que seria oportú obrir més a la 
participació, no únicament de la resta de grups municipals sinó també d’altres 
organitzacions socials que no tenen un caràcter de grup municipal, la 
participació. 
 
En darrer lloc, una altra de les qüestions que plantegem d’una manera 
diferenciada, considerem que és més adient que el desenvolupament i 
seguiment del que pugui ser aquesta Moció com aprovada, li correspongui a 
l’Institut Municipal de Radiodifusió i no pas al departament de Comunicació 
de l’Ajuntament. 
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Evidentment no estem qüestionant amb aquesta opció la professionalitat dels 
treballadors i les treballadores, funcionaris i funcionàries d’aquest 
Departament, però considerem que té cabuda en base a l’article 3.G dels 
Estatuts de l’Institut Municipal de Radiodifusió aquesta funció, i que 
segurament és l’organisme més adient. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
La veritat és que el conjunt de les esmenes en sí en alguns apartats ens 
modifica substancialment el que plantejàvem nosaltres i tenim dubtes de que 
puguin ser fins i tot adients. Nosaltres estem d’acord amb l’esmena que ens 
feu en la part de retransmetre en directe i de manera íntegra, entenem que és 
el què estàvem dient. El que enteníem també és que jo crec que és útil per la 
gent, per exemple, anar a veure el debat que hem tingut sobre la Moció ics i 
que puguin veure-ho només sobre aquesta Moció. 
 
Entenem que pot ser d’interès públic que les escoles que han presentat no sé 
quina Moció, puguin saber quin punt s’ha debatut en relació a aquest tema, o 
el debat dels pressupostos. I creiem que aquesta possibilitat de no només 
veure el Ple de manera íntegra sinó buscar altres solucions comunicatives 
també podien ser d’interès.  
 
Però, en tot cas, nosaltres advocàvem perquè creiem que tant al Citilab, com 
Ràdio Cornellà, com el departament de Comunicació, hi ha professionals que 
ens poden donar solucions per intentar que aquesta proposta que, en 
definitiva, és la que tots volem, que és que la gent conegui millor el que es fa i 
que realment hi ha pluralitat i diversitat, crec que hi ha una solució 
professional que no és aquesta. 
 
Per tant, en la primera part de la vostra esmena l’acceptaríem, el 
“retransmetre de manera íntegra, en directe i de manera íntegra el Ple”. Us 
demanaríem que la resta del text ens ho plantegéssim en una segona 
tongada.  
 
Per a nosaltres és important avui aprovar aquesta Moció per la transmissió 
dels Plens en streaming. Entenem que aprofiteu aquesta Moció per ficar altres 
temes. Estem d’acord amb ells, però creiem que són objecte d’una següent 
Moció que us convidem a elaborar o ens oferim a elaborar conjuntament, 
perquè creiem que sí que és cert que hem d’intentar que el conjunt de 
l’activitat de la ciutat es reflexi en els mitjans de comunicació de la ciutat. I 
crec que en això ens hi podem posar d’acord. 
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Per tant, nosaltres no es que no acceptem les vostres esmenes sinó que 
creiem que desvirtuen una mica el contingut d’aquesta Moció que el que volia 
era entrar al debat i entrar a la discussió de la retransmissió dels Plens. 
 
Per això demanaríem que la resta de la Moció la traslladéssim -l’esmena 
perdó- a una futura Moció al mes que ve o al següent, perquè sí que és cert 
que d’haver espai, en aquesta ciutat, si em deixeu, la qüestió aquí és si 
realment tenim mitjans de comunicació, i per tant hem d’actuar com a mitjans 
de comunicació, i per tant se’ls ha de regular com a mitjans de comunicació, o 
el que tenim són suports comunicatius que té l’Ajuntament, i, per tant, estem 
parlant d’altres coses. 
 
Per tant el debat, si acceptéssim la vostra esmena en el punt tercer, l’obriríem 
a altres coses que crec que podem fer-ho en un debat posterior. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde. Ràpidament perquè al final la Moció és el que és, i és si volem 
que els veïns i les veïnes de Cornellà i qualsevol altra persona que no sigui de 
Cornellà, pugui seguir en directe via streaming els Plens de l’Ajuntament. Jo 
crec que no té més qüestió, i, per tant, estem a favor de la Moció i votarem 
favorablement. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
És evident que hi ha una petició, una demanda ciutadana respecte a què es 
faci difusió dels Plens. Apropar la ciutadania a qualsevol de les activitats que 
es realitzin, tant des del Govern com des de les entitats és bo, i és un tema de 
transparència i proximitat. Votarem a favor de la Moció.  
 
Respecte al tema de les esmenes, crec que tant es pot fer una retransmissió 
íntegra i qui vulgui que ho vegi complert, i desprès fer talls per temes, per 
conceptes concrets, és tan difícil com editar el vídeo. Vull dir, crec que en això 
no cal discutir-hi gaire. 
 
Sí crec que és interessant el fet de que en comptes que sigui el departament 
de Comunicació, en el qual els diferents Regidors no en formem part, si 
pogués fer-se des de l’Institut Municipal de Radiodifusió, podríem fer-ne un 
seguiment molt més constant i, per tant, apropar moltes més idees. 
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Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Votarem a favor d’aquesta mesura perquè també la portem en el nostre 
programa, i també des de Ciutadans apostem per la transparència. I creiem en 
el govern obert i que sigui proper als ciutadans. Aquesta mesura facilitaria el 
seguiment dels Plens a persones que no poden desplaçar-se o acudir als Plens.  
 
Respecte de l’esmena que fa Crida, també afegiríem l’streaming en aquest 
sentit, que es pugui difondre i retransmetre, i que sigui accessible en la Web 
municipal en qualsevol moment per tots els ciutadans. 
 
Des de Ciutadans creiem i volem que el ciutadà augmenti la seva participació 
en totes les esferes i en tots els nivells de decisió política, encara que la 
participació ciutadana pot i s’ha de donar en tots els àmbits al municipi per les 
seves condicions de proximitat i accessibilitat, és el lloc més adequat per a la 
intervenció ciutadana i la gestió de lo públic per intervenció activa en els 
assumptes d’interès general. 
 
La participació dels ciutadans en els assumptes públics incrementa, millora i 
renova la democràcia, enforteix la societat civil i afavoreix la modernització de 
la gestió pública fent-la més transparent. És necessari, per tant, eliminar els 
obstacles que s’oposen a aquesta participació, i establir mecanismes 
institucionals que garanteixin un augment important dels nivells i tipus de 
participació. En aquest sentit, creiem que les noves tecnologies de la 
informació han d’incorporar-se d’una manera decisiva en tots els nivells 
d’accés a l’administració. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Sí, sobretot per aclarir algunes coses i un tema a més de legalitat. 
 
En primer lloc, el que s’està proposant, nosaltres ho valorem molt positiu què 
és que evidentment des de lo públic es gestioni això. Nosaltres encara que ho 
fem som partidaris de que no ho féssim nosaltres, sinó que es fes des de lo 
públic. També hem de dir que, a dia d’avui, el que s’està plantejant ja ho fem.  
 
Per tant, el fet de la Moció sense més, per nosaltres no significaria més, entre 
d’altres coses, una perquè sí evidentment, però una primera part que és la de 
la pròpia gravació, ja s’està fent. 
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I desprès entenem, encara que no ho compartim, els dos motius són de 
legalitat i un de fons, la reflexió que se’ns fa des del Grup d’Iniciativa Esquerra 
Unida i Alternativa. La de fons és perquè considerem fonamental, no 
únicament la qüestió de la gravació dels Plens sinó que comencem ja a 
retransmetre íntegrament i comencem a donar cabuda a d’altres mitjans, tots 
ells públics, a d’altres veus, que no siguin la purament institucional o l’aparició 
en el Cornellà Informa mensualment.  
 
I tercera part i és de legalitat, el que no podrem en cap cas és retirar en els 
termes que se’ns planteja per Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa. Si no 
recordo malament, l’article 136 del ROM estableix expressament que no es 
pot fer parcial una esmena. Llavors no ens resulta possible. Al ROM, 
expressament en l’article 136, estableix que no es pot parcialitzar una 
esmena, no es podria votar de manera separada. Llavors nosaltres la 
mantindrem, però ja avancem que, encara que mantenim la nostra esmena, 
nosaltres votàrem desprès a favor de la Moció d’Iniciativa Esquerra Unida i 
Alternativa. 
 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres votarem en contra de l’esmena que han presentat els companys de 
Crida, i vull explicar punt per punt perquè votarem en contra. 
 
Aclarir que nosaltres, òbviament, quan ho retransmetem, perquè ja anuncio 
que votarem a favor de la Moció d’Iniciativa, retransmetrem els Plens de 
forma íntegra. O sigui, aquest punt, al primer paràgraf del primer punt no hi 
hauria cap mena de problema perquè, òbviament, és de sentit comú. 
 
Però sí és veritat que tota la resta de punts el que fan es reflectir com si no hi 
hagués pluralitat en els diferents mitjans de comunicació. I, per tant, com que 
no és cert, crec que val la pena discernir cadascú d’aquests punts. 
 
Per començar, a la pàgina Web municipal, no sé si vostè ho coneix o no, però 
hi ha un portal d’entitats. És un espai web on cada col·lectiu social pot dir la 
seva amb plena llibertat, faltaria més. I també fa anys que existeix un espai a 
la pàgina Web municipal, dels grups municipals que tenen representació en 
aquest Consistori, on s’expressa l’opinió que es publica al Cornellà Informa. 
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També és veritat que els diferents professionals de Ràdio Cornellà el que fan 
és donar veu a tota la ciutadania, tant als grups municipals com a les diferents 
entitats, col·lectius socials. Tots, tots, tenen un espai, per què?, doncs perquè 
que la Ràdio sigui un espai de lliure difusió de tot tipus de pensament, idea o 
opinió, és un dels objectius fonamentals d’aquest Institut Municipal de 
Radiodifusió. 
 
I si és veritat que deies al tercer punt, per això votarem en contra, dius: “Que 
s’habilitin espais, a la web i a la Ràdio, perquè els grups municipals i les 
entitats i col·lectius socials de Cornellà puguin expressar la seva opinió...”. 
T’aclareixo que en el que portem d’any 2015, a Ràdio Cornellà, només per 
posar una petita xifra damunt la taula, a Ràdio Cornellà hem entrevistat de 
moment 40 entitats esportives, 8 associacions de veïns, 5 entitats de comerç, 
56 entitats culturals, 4 entitats de dones, 4 entitats educatives, 4 entitats de 
gent gran, 2 sindicats, 4 entitats juvenils, 2 entitats de medioambient, 20 
entitats socials i 12 entitats solidaries i d’ONG. En total 161 entitats han estat 
entrevistades en aquesta emissora municipal en aquests darrers mesos. Per 
tant és obvi que donem veu a totes les entitats, i aquests canals estan creats. 
 
Respecte al quart punt, com que serà un material audiovisual no pas 
radiofònic, per suposat la competència de fer el seguiment d’aquest acord la 
tindrà el departament de Comunicació de l’Ajuntament. I periòdicament, 
farem el seguiment, no pas a la Junta de Portaveus sinó a la Comissió 
Informativa Permanent, on jo estic. 
 
Per tots aquests motius votarem en contra. 
 
I respecte a la Moció, com molt bé deia l’Arnau, diferents acords de millores 
de governança ja hem anat caminant per tal d’avançar en aquest sentit. Així 
que tant amb el Govern Obert, amb millores de governança, el que hem fet és 
posar a disposició de qualsevol persona del mon les actes dels Plens. I en 
aquesta ocasió ens assembla una bona idea donar un pas més enllà, i per tant 
el que farem és donar difusió d’aquestes sessions plenàries íntegrament i 
d’altres activitats ciutadanes de l’Ajuntament. 
 
Mirarem de fer-ho, intentarem de fer-ho amb recursos propis tant amb els 
mitjans que tenim al Citilab o ja mirarem. Però la veritat és que votem a favor 
d’aquesta Moció.  
 
El que sí que farem serà una esmena, modificar el tercer punt, on diem que el 
seguiment d’aquest acord “ho farem a la Comissió Informativa” i no pas a la 
Junta de Portaveus. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Agrair el conjunt de les aportacions que heu fet tots els grups. En tot cas, crec 
que sí, amb el ROM a la mà, és tan senzill com que traieu aquesta Moció i fer 
una esmena in voce. I l’esmena in voce diu “retransmetre en directe”, però és 
igual, no anem a jugar a veure qui se sap millor el ROM. La qüestió és, 
l’esmena es retira i es presenta una altra que diu, “això ho retransmetrem en 
directe”. 
 
En tot cas, com que ha constat en acta i tothom ha entès de què estem 
parlant no fa falta ni que fem l’esmena. Com que tothom avui a la Sala ha vist i 
ha sentit de què estem parlant, crec que ja ha quedat suficientment clar, i en 
relació a la Comissió no tenim especial inconvenient. La única discussió, al 
final tot pot anar a la Junta de Portaveus. Per tant, al final, a la Junta de 
Portaveus també podem acabar veient a les Comissions Informatives. 
 
Tinc la sensació que és com a la Diputació, que quan parlo molta estona em 
talleu.  
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, no et tallem. Ho podria fer però no. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
No perquè això també ho diu el ROM, també diu el ROM el temps que tenim 
cadascú. 
 
Vull insistir en una cosa, ho he dit abans. Hem debatut això més d’una vegada, 
hem parlat de si era convenient que ho fes la Ràdio, si esperàvem a què 
alguna vegada tinguéssim o no tinguéssim televisió. Vam parlar, hem parlat de 
si el TDT, si havíem de fer TDT o no. Quan et parlo, en definitiva crec que 
segurament el que hauria jo desitjat és que avui Cornellà no només tingués 
una ràdio sinó que tingués un organisme que es dediqués a la comunicació 
audiovisual pública i, per tant, pogués fer aquest servei públic de comunicació 
més enllà de la ràdio estrictament. No ho tenim per decisions que en el meu 
cas no vam ser meves, però no existeix. 
 
No estic parlant avui de fer Cornellà.net, un canal de televisió digital, d’algun 
canal audiovisual en una web. No estem plantejant això, només estem parlant 
de la retransmissió d’activitats. Tot i això, segurament això serà un debat que 
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aquest Ple hauríem de tenir, d’anar una mica més enllà en el que és 
estrictament el que avui demanem. 
 
Insisteixo que per això no votem a favor de l’esmena que ens presenten els 
companys de Crida, tot i compartir bona part dels seus arguments. I tenim 
dubtes seriosos de que l’encàrrec que ells hi volen fer a Ràdio Cornellà sigui 
raonable fer-ho, perquè segurament tenim altres instruments per fer la 
producció audiovisual.  
 
En tot cas, el debat de com es fa la producció audiovisual d’això, d’aquesta 
senyal, hauria de ser més enllà del que avui és Ràdio Cornellà. I potser el 
Citilab –insisteixo- tindria un paper i els recursos que tenim al Citilab 
segurament no són els mateixos recursos que tenen els companys de Ràdio 
Cornellà, que no treu que Ràdio Cornellà hagi de fer notícies sobre els Plens, 
són coses diferents. I Ràdio Cornellà segurament hauria de fer més difusió del 
que fem als Plens i de les discussions que tenim i, segurament això no ho ha 
fet suficientment bé. Però no volia barrejar les dues coses, per això 
acceptàvem l’esmena íntegrament. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Simplement fer un suggeriment ja que tots els grups estem a favor del sistema 
streaming per a què els veïns i les veïnes de Cornellà ens puguin veure, 
assegurem-nos de que també ens puguin escoltar bé, perquè amb aquests 
micros em dóna la impressió de que els veïns ens podran veure però no ens 
podran escoltar. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Respecte a si es fa passar per la Comissió Informativa, molt millor del que 
estava proposat aquí, i no caldria que passessin per l’Institut Municipal de 
Radiodifusió. Però llavors demanaria que cada mes entrés aquest punt a la 
Comissió Informativa, perquè cada mes hi hauria actualitat que s’haurà de 
comentar i s’haurà de veure el dia a dia. 
 
I respecte a la pluralitat dels mitjans de comunicació de Cornellà, bé, si totes 
les entitats i agents socials no se senten representats, per alguna raó serà. I 
crec que s’ha d’ampliar molt més les mires dels temes que es fan, és un debat 
que tenim fa molt de temps. I començant pel Cornellà Informa, on només hi 
podem escriure els grups municipals una columna mensual i tot el demés és 
propaganda d’acció de govern. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Molt breu, no volia allargar més la discussió i suposo que quan tinguem la 
discussió del ROM, serà una de les qüestions que sortiran. Però el que és 
evident és que tenim una visió molt diferent del que és la participació. Per 
nosaltres, evidentment, és un tema de mínims que les entitats i associacions 
d’aquesta localitat puguin aparèixer, comparèixer i ser entrevistades a la 
Ràdio local, només faltaria! sinó no sabríem què s’estaria fent a la Ràdio local. 
 
Del que estem parlant és d’una altra cosa. Estem parlant més de la 
participació i la pluralitat. I participació, evidentment significa a tothom que 
vulgui participar. I pluralitat significa, no el fet de, jo et convido, ja et dic què 
t’entrevistaré, sinó que hi hagi la possibilitat de que cornellanencs i 
cornellanenques traslladin temes, traslladin el seu desenvolupament. I, com 
es fa per exemple per algunes activitats com poden ser alguns programes de 
ràdio, alguns programes culturals, que hi hagi un procés d’autogestió en la 
confecció del programa. Evidentment és això el que estem plantejant. 
 
I desprès un aclariment. La qüestió que plantejàvem, per què ha de ser 
l’Institut i no pas un departament de l’Ajuntament, no té un problema de 
legalitat perquè no ho estem plantejant únicament pel que fa referència a 
web sinó al seu seguiment. És a dir, que el que aprovem desprès hi hagi un 
ens que faci seguiment, no l’execució material de la gravació sinó el 
seguiment de l’acord. I considerem que com l’article 3.G de l’Estatut, perdó, 
dels Estatuts de l’Institut, tenen la possibilitat de que allò que s’acordi en 
aquest Ple que pugui guardar alguna relació amb les seves finalitats, un cop 
sigui incorporat al mateix, doncs és adient que pot ser una institució 
perfectament compatible i idònia per desenvolupar el mateix. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Només per intentar dir a la Raquel el que és propaganda i el que és explicar a 
la ciutadania, què és el que fem al Cornellà Informa, explicar a la ciutadania 
els diferents serveis que des d’aquesta acció de govern es posa al seu abast. 
Perquè els que estem aquí estem per intentar ajudar a la gent. Per tant, el que 
és publicitat és la demagògia barata quan sentim aquests comentaris. Així que 
res més. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Entrem a la votació ara. Primer votarem l’esmena. 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
ACORDS, modificar els punts dels acords en el sentit següent: 
 
Primer.- Que en el termini màxim de 6 mesos l’Ajuntament de Cornellà, mitjançant 
acords amb Citilab, Ràdio Cornellà o amb d’altres actors si escau: 
 
a) Retransmeti en directe i de manera íntegra, a través del web municipal i de Ràdio 

Cornellà, les sessions plenàries municipals i altres activitats d’interès públic que es 
considerin.  

 
b) Difongui, des del web municipal i les xarxes socials, els enregistraments de les 

sessions plenàries municipals i altres activitats d’interès públic que es considerin, 
de manera íntegra i sota una llicència de distribució lliure.  

 
Tercer.- Que s’habilitin els espais, al web municipal i Ràdio Cornellà, perquè els grups 
municipals i les entitats i col·lectius socials de Cornellà puguin expressar la seva opinió 
sobre l’actualitat municipal a través d’entrevistes, debats i altres formats que es 
considerin escaients.  
 
Quart.- Que el desenvolupament d’aquest acord sigui responsabilitat de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió i que periòdicament se’n faci seguiment a la Junta de 
Portaveus Municipals. 
 
Cinquè.- Que es faci difusió dels continguts i acords d’aquesta moció entre les entitats 
de Cornellà de Llobregat. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és 
rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
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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. 
 

Abstenció: 

 

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. 
 

Vots a favor: 
 

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. 

 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Atès que Cornellà de Llobregat és una ciutat que lluita des de fa molts anys contra la 
fractura digital promovent experiències com el Citilab, el Govern Obert i més 
recentment aplicacions digitals com “Què fer a Cornellà”. 
 
Atès que la població i les organitzacions socials i polítiques de Cornellà fa anys que 
públicament s’han compromès amb la governança i la transparència de l’Ajuntament, 
i que en el 2006 i en el 2010 es van promoure acords per la millora de la Governança 
de Cornellà.  
 
Atès que, tot i les experiències promogudes, Cornellà és una població amb un 
important desconeixement dels elements principals de l’activitat municipal. 
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Atès que “les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la 
seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social”, que els mitjans 
de comunicació municipals han de poder exercir una funció de Servei Públic de 
Comunicació, i que aquest servei és considerat de manera consensuada pel 
municipalisme com un servei bàsic per la població.  
 
Atès que Cornellà mai ha volgut desenvolupar la creació d’un canal de televisió ni en 
l’espai TDT ni en d’altres, bàsicament pels costos que aquest desenvolupament 
suposava. 
 
Atès que diferents Ajuntaments d’arreu de l’Estat ja han desenvolupat eines des dels 
webs municipals i les xarxes socials per la difusió en àudio i vídeo de les sessions 
plenàries i d’altres activitats municipals. 
 
Atès que la Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement/Citilab disposen de 
mitjans per poder fer aquest tipus de difusions i que Ràdio Cornellà compta amb 
professionals de la comunicació local per donar un tractament periodístic plural i 
imparcial tant de l’activitat municipal com la de la ciutadana.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUIA-L’ESQUERRA PLURAL proposa els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Que en el termini màxim de 6 mesos l’Ajuntament de Cornellà mitjançant 
acords amb Citilab, Ràdio Cornellà o amb d’altres actors si s’escau, retransmeti i 
difongui des del web municipal i en les xarxes socials les sessions plenàries municipals, 
els continguts audiovisuals que se’n derivin, i aquelles activitats municipals d’interès 
públic que es considerin.  
 
Segon.- Que en la mesura de les possibilitats pressupostàries municipals aquest tipus 
de retransmissió s’ampliï a les activitats públiques d’interès ciutadà que realitzin les 
entitats i col·lectius socials de Cornellà.  
 
Tercer.- Que el desenvolupament d’aquest acord sigui responsabilitat del 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament i que periòdicament s’en faci 
seguiment a la Comissió Informativa. 
 
Quart.- Que es faci difusió dels continguts i acords d’aquesta moció entre les entitats 
de Cornellà de Llobregat. 

 
... 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada in voce pel Grup 
Municipal del PSC-CP 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, 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 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. 

 
 
 
 
Setena.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a la defensa de l’Estat 
de Dret i la cohesió d’Espanya des de Cornellà. 

Moció del PP, per a la defensa 
de l’Estat de Dret i la cohesió  
d’Espanya des de Cornellà 

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: 
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... 
 
Espanya és una gran Nació. Una Nació amb una història molt rica en aportacions de 
tot ordre a la història universal. Una Nació plena de singularitats, de pluralitats, 
forjades al llarg dels segles. 
 
Espanya és un Estat Democràtic, un Estat Social, un Estat de Dret. Dir avui Constitució 
és dir Espanya i dir Espanya és dir Constitució. 
 
Espanya és avui una gran nació perquè està integrada per un conjunt d’homes i dones 
lliures i iguals en drets i obligacions a qualsevol part del territori nacional. 
 
És una gran Nació perquè està a l’altura del seu temps, una nació moderna, 
desenvolupada, integrada a Europa i amb presència i lideratge en totes les 
organitzacions internacionals de rellevància. 
 
És una gran nació perquè respecta la pluralitat i singularitat dels territoris que la 
conformen i basa en aquest respecte i en aquesta riquesa el fonament de la seva 
indissoluble unitat. 
 
És una gran Nació perquè ha sabut transformar vells enfrontaments en pautes de 
concòrdia i convivència. 
 
És una gran Nació perquè sap superar amb cohesió les dificultats econòmiques i 
socials. 
 
És una gran Nació perquè la societat espanyola fa de la solidaritat la seva major 
virtut. 
 
És una gran Nació perquè és de tots els espanyols, visquin on visquin, i és de totes les 
tradicions i de totes les sensibilitats. 
 
En definitiva, declarem que els espanyols de qualsevol part del territori nacional 
tenim dret a seguir sent espanyols, lliures, iguals, amb obligacions i drets fonamentals 
garantits per la Constitució. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular de Cornellà de Llobregat eleva al Ple de 
l’Ajuntament aquesta MOCIÓ PER A LA DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET I DE LA 
COHESIÓ D’ESPANYA i: 
 
Instem a tots els poders públics, administracions públiques i societat civil: 
 
1.- a posar en valor la cohesió i la unitat d’Espanya. 
 
2.- a respectar els drets i llibertats fonamentals de tots els ciutadans, i a que aquests 
es desenvolupin garantitzant la convivència i la concòrdia entre tots els espanyols. 
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3.- a posar en valor la fortalesa democràtica de les nostres institucions. 
 
4.- a la posada en valor i la defensa de la nostra sobirania nacional, que no és ni 
vulnerable ni fraccionable. 
 
5.- I instem a tots aquells, a totes les institucions i a la societat espanyola a la defensa 
i posada en valor del nostre Estat de Dret, dels nostres principis i valors 
constitucionals, del nostre sistema de llibertats. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Simplement comentar que és una Moció que es va presentar cautelarment 
abans de les Eleccions Autonòmiques, i que a la vista del resultat, les urnes es 
van obrir, les urnes es van tancar, els vots es van contar, per tant, entenem 
que aquesta Moció és complement innecessària i la reintroduiríem com a prec 
en el Ple d’aquest Ajuntament. 
 
 
Després d’això la moció és retirada pel seu Portaveu 
 
 
 
 
Vuitena.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, per sol·licitar la inclusió 
en els pressupostos Municipals de l’any 2016 d’una partida pressupostària 
per arreglar i remodelar la plaça Almeda la Vella. 

Moció del PP, per sol·licitar 
la inclusió en els pressupostos 
municipal de l’any 2016 la  
inclusió d’una partida per  

arreglar i remodelar la Plaça 
Almeda la Vella. 

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: 
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... 
Tenint en compte que la plaça Ameda la Vella i el seu entorn des de sempre, ha sigut i 
són el cor del barri Almeda ja no només per trànsit cap a l’Ambulatori Mèdic o cap a 
l’Associació de veïns, sinó també per la seva connotació històrica, en els sentiments 
de la població d’aquest barri. 
 
Tenint en compte que aquesta plaça des de que es va construir no ha sofert cap 
remodelació important, sinó alguns esporàdics rentats de cara. 
 
Tenint en compte l’estat de degradació al que es troba el seu parc infantil, el seu 
mobiliari urbà, el sòl o paviment de terra, la falta de plantació ornamental i la brutícia 
que s’observa freqüentment, que fan que el conjunt doni un impacte visual de 
deixadesa i decadència han fet que els veïns/es ens traslladin a la nostra OAC la seva 
impressió i les seves nombroses queixes, traslladades en aquesta exposició de motius. 
 
Per tot l’exposat aquest grup sol·licita la inclusió als pressupostos Municipals de l’any 
2016 la inclusió d’una partida pressupostària per a l’arranjament i la remodelació 
d’aquesta plaça. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc introduir una espècie d’autoesmena, i és que, més que la 
inclusió d’una partida pressupostària, el que sol·licitaríem és un estudi previ 
de la situació de la plaça. Una plaça que es troba en el cor d’Almeda, i que 
entenem sobretot a la vista de les queixes que ens han fet arribar nombrosos 
veïns de la zona, que convé una posada a punt de la mateixa, ja que des de 
que es va inaugurar, llevat d’algun petit tractament cosmètic, doncs poc més 
s’ha fet. 
 
Entenem que és necessària una remodelació i, per tant, el que sol·licitaríem és 
un estudi previ de l’estat de la situació i de les mesures a portar a terme per a 
posar-la a punt. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En el ben entès de que tampoc tenim massa clar què estem aprovant, en tot 
cas interpreto que el que s’està aprovant és encomanar al Govern municipal 



 168 

que busqui la manera de millorar la plaça. Entenem que forma part de la 
responsabilitat de l’Equip de Govern fer-ho.  
 
I ens sumem a la petició del Grup Popular en el ben entès de que totes les 
places d’aquesta ciutat necessitaran probablement de revisió, d’actualització. 
Tot i ser una plaça que la meva família fa servir, interpreto que tampoc no ha 
de ser prioritària en funció de les vegades que passen els Regidors per allà, 
sinó que ha de ser prioritària en funció del que els serveis tècnics determinin 
què és el que correspon. 
 
Interpreto que el Govern Municipal el que fareu serà fer això. Que els serveis 
tècnics revisin la situació dels parcs infantils i de les places de la ciutat, i que 
prioritzin els recursos públics per resoldre aquelles situacions que són més 
degradades o que necessiten de major actuació. 
 
Per tant, evidentment estem d’acord amb la reflexió del Partit Popular. I en 
tot cas entreveure que el Govern Municipal sereu qui ho resoldreu. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Sense menystenir el fet de que la plaça Almeda la Vella necessiti una 
remodelació, nosaltres en aquest cas ens abstindrem, tenint en compte que el 
proper mes tenim el Ple de pressupostos, tenim tot un mes per davant per 
poder parlar a què destinem i quines partides tenim per aquest tema. 
 
I crec que ara mateix fer una Moció per dir que posarem una partida 
pressupostària, tenim tot un mes per parlar-ho, i, per tant, condicionar-ho ara 
no ho trobem efectiu. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Del redactat inicial de la Moció nosaltres pensàvem que es tractava d’un prec. 
Però vistes les esmenes, no acabem tampoc de tenir clar què és el que es vol 
o es pretén. 
 
Si finalment el que es pretén o es vol és un estudi de la plaça sobre una 
eventual remodelació de la mateixa, ens agradaria si pot ser, que ens 
declaréssiu si seria un procés de participació pública on els veïns i les veïnes 
també tindrien alguna cosa a dir, o merament decidiria el Govern 
unilateralment, o com es realitzaria, condicions, terminis. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, per aclarir una cosa, perquè aquí el Partit Popular pinta ben poc, ho 
dic de bon rotllo.  
 
Aquí hi ha una norma, que en qualsevol projecte que es fa a la ciutat es fa tot 
un procés de consulta, i sinó no es tira endavant aquest projecte. Ho dic per la 
seva informació. Pot fer al proper Ple una Moció sobre aquest tema i jo li 
aprovaré, però que sàpiga que això es fa des de fa molts anys. Qualsevol 
projecte que tiri endavant l’Ajuntament ho fa amb en el consens de la gent 
que està afectada. 
 
El que jo entenc d’aquesta Moció, si us sembla -ho dic per no enredar-nos- és 
que és evident que has de fer un estudi. Si no fas l’estudi no sabràs quina 
partida crearàs. I hi ha una partida que es veu que sí anirà a la proposta de 
pressupost, que es diu infraestructures urbanes, que permet actuar en 
remodelacions. 
 
El que us plantejaria seria aquesta esmena in veu, incorporant la teva esmena 
in veu, estudiem o parlem, hi ha una partida que ja és general, i per tant aquí 
es podria tractar, i que a la Comissió Informativa es parli de forma més 
profunda sobre aquest tema. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Dons això és precisament el que he dit. 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Tenint en compte que la plaça Ameda la Vella i el seu entorn des de sempre, ha sigut i 
són el cor del barri Almeda ja no només per trànsit cap al Ambulatori Mèdic o cap a 
l’Associació de veïns, sinó també per la seva connotació històrica, en els sentiments 
de la població d’aquest barri. 
 
Tenint en compte que aquesta plaça des de que es va construir no ha sofert cap 
remodelació important, sinó alguns esporàdics rentats de cara. 
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Tenint en compte l’estat de degradació al que es troba el seu parc infantil, el seu 
mobiliari urbà, el sòl o paviment de terra, la falta de plantació ornamental i la brutícia 
que s’observa freqüentment, que fan que el conjunt doni un impacte visual de 
deixadesa i decadència han fe que els veïns/es ens traslladin a la nostra OAC la seva 
impressió i les seves nombroses queixes, traslladades en aquesta exposició de motius. 
 
Per tot l’exposat aquest grup sol·licita la inclusió als pressupostos Municipals de l’any 
2016 d’un estudi previ de la situació de la plaça per a l’arranjament i la remodelació 
d’aquesta. 

 
... 

 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena in voce presentada pel Grup 
Municipal del PP 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. 
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Novè.- Precs i preguntes 
Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi hauria una pregunta formulada pel Partit Popular, que suposo està 
contestada, i també un prec presentat pel Partit Popular. Teniu alguna 
pregunta o algun prec més?, estic parlant al Partit Popular. 
 
Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat el present prec que, una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
En diferents ocasions aquest grup ha traslladat la seva preocupació per l’estat de 
l’arbrat de la nostra ciutat. 
 
Així mateix en els nostres precs incloses les queixes i la preocupació dels veïns/es per 
la seguretat de les vies públiques, passatges i zones verdes, de parcs i de zones 
infantils on alguns arbres presenten signes d’envelliment i erosió que poden en 
qualsevol moment significar perill per a vianants i persones en zones d’esbargiment. 
 
Per tot l’exposat prego: 
 
Que es faci una auditoria sobre l’estat de tot l’arbrat de la ciutat per a controlar i 
prendre mesures sobre tots aquells elements que suposin un perill per a la seguretat 
vial i la integritat física dels vianants. 

 
... 

 
 
Per part del senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Ens han arribat queixes d’un grup de veïns/es de la C/Salvador Gaudí de la nostra 
ciutat, on ens expliquen el seu malestar i indignació pels sorolls de terrasses i les 
incidències en obertures de restaurants situats a l’esmentat carrer i algú situat a la 
prolongació de la mateixa denominada aquesta com Ferrocarrils Catalans. 
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Tenim constància del calibre del malestar i la indignació per les cassolades i les 
pancartes col·locades en terrasses i balcons des de ja bastant temps. 
 
Per tot l’exposat preguem: 
 
Se’ns informi per escrit de les gestions de mediació fetes per l’Ajuntament per a 
solucionar el conflicte, del resultat de sonometries fetes i els criteris tècnics que es 
segueixen per a donar obertures tan massificades, que contribueixen a crear zones 
potencialment conflictives i que els veïns/es han denunciat i s’han mostrat contraris 
des dels inicis de les obres d’algun d’ells, per considerar algunes potencialment 
irregulars. 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Sí Alcalde. Una única pregunta que és simplement que, per una qüestió 
tècnica, la resposta escrita a la pregunta escrita que vam presentar al Ple de 
juliol, doncs no l’hem rebuda. Simplement sol·licitar que se’ns faci arribar i 
que ve en relació a la pregunta oral que volem realitzar. 
 
És amb motiu de l’Associació de Cannabis establerta a la carretera 
d’Esplugues, número 6. Al Ple del mes de juliol vam sol·licitar els motius pels 
quals es va tancar. Recentment hem vist que s’ha tornat a obrir, i ara hem vist 
que s’ha tornat a tancar. 
 
Llavors, amb aquesta pregunta, si se’ns pot respondre oralment, si és possible 
en aquest Ple, els motius pels quals es va tancar, es va obrir i s’ha tornat a 
tancar, donaríem per tancat l’assumpte. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, President-Delegat de la Comissió Informativa 
de Territori i Espai Públic. 
 
Es va tancar per un tema d’olors. Pensava que s’havia contestat, no sé què ha 
passat, per què no us ha arribat. 
 
Va haver un tema d’olors, de filtracions d’olors per mitjà dels shunts que hi 
havia als lavabos. Van tenir que rectificar, es va tancar mentre rectificaven tot 
el tema de la recollida de fums. S’ha tornat a tancar perquè es va obrir i 
continua havent-hi olors, i aquesta mena d’establiments han de ser 
completament stancos. Simplement per això. 
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Si ho arreglen definitivament, evidentment legalment podran obrir. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
És una pregunta. 
 
En definitiva és en relació a les terrasses de bar de la Plaça del Pilar i les 
terrasses dels bars d’Almeda, del voltant de l’estació de Ferrocarrils de 
l’Albaicin, el Galeón, etc.. 
 
La pregunta és, si des d’Activitats s’està fent algun tipus d’actuacions en 
relació a les queixes que arriben dels veïns, i de l’altra, les queixes més 
situades a la plaça del Pilar, les dificultats que existeixen ara a les terrasses, 
l’arbrat que tenim col·locat a la plaça del Pilar es veu que està dificultant la 
ubicació de terrasses, perquè està aixecant part del paviment, etc.. 
 
És una pregunta que podríem haver fet a la Comissió Informativa però, com 
que hem trigat per poder fer-ho, per això la fem al Ple. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Donarem la resposta per escrit, partint de totes les dades. 
 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Tindríem dues preguntes. 
 
La primera seria, fent referència a l’article de la Veu dels Barris, on es parla de 
les mocions presentades la passada legislatura, per part de la responsable 
d’Innovació Urbana i Presidència, l’Emilia Briones, ens trobem amb una 
afirmació, “que totes les mocions que vam ser aprovades estan executades”. I 
en el mateix article, no fa falta buscar gaire més, queda constància que 
almenys una de les Mocions no ha estat executada en la seva totalitat. 
 
Per nosaltres és molt important que les mocions que presentem realment 
siguin executades, siguin presentades pel Grup municipal que sigui. I voldríem 
saber quin seguiment es fa i quantes realment, certament, han estat 
executades i quines resten pendents d’execució. 
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I des d’aquí demanaríem establir un termini per les que encara no han estat 
executades, i sobretot també treballar amb un sistema de qualitat i valoració 
per conèixer les executades. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Perdó, és pregunta, és una pregunta. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Pregunta amb prec. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, no, és una pregunta. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Doncs l’altre t’ho dic al prec, no et preocupis  
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No, no és el que jo vulgui, és el que és. No és una moció, és una pregunta. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Doncs faig la pregunta i trasllado l’altra part a prec, si no li sap greu, al ROM. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A mi no 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Com a pregunta, al ROM, voldríem saber quin seguiment es fa  
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Tampoc no és un problema del ROM, és el que formula, prec o pregunta?. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Voldríem saber quin seguiment es fa i quantes realment han estat executades 
i quines resten pendents d’execució, això pel que fa a pregunta. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
El dijous 17 de setembre va haver una reunió de l’Equip de Govern amb els 
representants dels treballadors de l’Ajuntament de Cornellà, per tancar el 
conveni del 2008. I volíem preguntar quins van ser els punts de negociació i 
d’acord. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, ja hi donarem resposta per escrit. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Perdó, els precs ara o desprès. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Et queda un prec. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Doncs acabo el prec que he fet abans. Establir un termini, demanem establir 
un termini per les que no han estat executades, i sobretot treballar amb un 
sistema de qualitat i valoració. 
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L’altre prec seria que des de fa anys, des de la zona compresa entre Can 
Mercader i l’Hospitalet, just a sota de la Ronda de Dalt, que hi ha un pont amb 
unes columnes molt grans, ha estat un abocador temporal i podem trobar 
habitualment deixalles de tot tipus i dimensions. 
 
L’estat d’insalubritat d’aquesta zona requereix actuacions immediates i 
demanem instar a qui correspongui per procedir al sanejament de la zona i el 
manteniment de l’espai en condicions. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres tenim dos precs i una pregunta. Jo faré una pregunta i el prec, i 
Jorge l’altre prec. 
 
El primer prec, és que a la carretera d’Esplugues, davant del número 111, hi 
ha una rajola al costat del carril bici que està sortida de lloc. El prec seria que 
es reparés aquesta rajola i que es mirés si la resta estan en bones condicions. 
 
I la pregunta és si es realitzarà alguna capa antigrafiti al mural de la parada 
d’autobusos per preservar-la del vandalisme. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, ja donarem resposta per escrit. 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
L’altre prec és la reparació de les filtracions de l’antiga font que hi havia a 
l’escola bressol Lindavista, enfront de l’escola bressol, entre Arquitecte 
Calzada i Salvador Allende. Antigament hi havia una font, això sembla que 
sigui el Guadiana, que apareix i desapareix però amb grans taques d’humitat. 
 
Llavors és molt fàcil que hi hagin filtracions, que es faci un furat i caure i 
provocar danys. Si us plau, si la poden reparar, perquè, a més, està molt a 
prop de les cases. 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
A l’últim Ple vam fer una pregunta de forma urgent, perquè es va apropar un 
grup de veïns i veïnes el mateix dia del Ple al migdia, per a què portéssim 
aquesta pregunta al Ple i no se’ns ha respost. Era sobre el tema de la brutícia 
dels carrers; què estava fent l’Ajuntament o quins plans tenia sobre això, i 
sobre la infestació de paneroles que hi havia. 
 
No hem rebut resposta. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Disculpeu, rebreu una resposta ràpida. 
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Ens han preguntat i tenim que respondre. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-dos hores i cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 


