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ACTA PLE NÚM. 12/15 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 29 D’OCTUBRE 2015 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 29 D’OCTUBRE 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 29 
d’octubre 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 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
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 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Francesc Sánchez i Garcia 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
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. 11/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 30 de setembre 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 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement matitzar que se’ns va contestar a la pregunta realitzada al Ple, fa 
dos dies, l’únic que al e-mail se’ns va especificar que la pregunta ja va ser 
contestada quan a l’Acta apareix que se’ns donarà resposta per escrit. 
 

VOTACIÓ         UNANIMITAT 
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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. 4304/15 de data 8 d’octubre. 
 
... 
 
“Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3172/15, de 24 de juliol, en virtut del qual es 
designaven als membres de Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que en aquest Decret s’han detectat dos error materials consistents en, per una 
part, el nom del representant titular del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés, que en lloc de ser Juana Oliva Carrasco, es Juan 
Oliva Carrasco, i per altre, que l’Associació de Gent Gran Riera, figura de manera 
duplicada, ja que la representació del titular senyor Juan Aragón Gómez i del suplent 
senyor Manuel Pintado Montes, correspon a l’Associació Gent Gran Bellaterra-
Cornella. 
 
Atès que la Unió General de Treballadors del Baix Llobregat també ha designat els 
seus representants en el Consell Assessor de la Gent Gran, lo que posa de manifest la 
necessitat de elevar a 12 el número d’entitats ciutadanes que poden estar 
representades en aquest òrgan. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Incorporar en el Consell Assessor de la Gent Gran del Baix Llobregat a la Unió 
General de Treballadors del Baix Llobregat, elevant, en conseqüència, el numero 
d'entitats representades a 12, i designant com a vocals del Ple d'aquest Consell 
Assessor, en representació d'aquesta entitat, a les següents persones: 
 

 Unió General de Treballadors del Baix Llobregat 
 

- Titular: senyor José Luis Navarro Gallardo 
- Suplent: senyor Pedro Tomás Fernández Buendía 
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Segon.- Corregir aquest errors materials detectats en el Decret d’Alcaldia núm. 
3172/15, de 24 de juliol, que en virtut d’aquesta correcció, i del punt anterior, 
quedarà redactat en els següents termes: 
 
... 
 

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

HA RESOLT 

 
Primer.- Elevar a 12 el número d’entitats ciutadanes que poden estar 
representades al Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar als membres que, juntament amb aquesta Alcaldia com a 
president nat del Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat, 
integren el Ple d’aquest, d’acord amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENTA 

 
Regidora senyora Montserrat Pérez Lancho  
 
 

2. VOCALS 

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

 
- Titular: Senyor Juan Oliva Carrasco 
- Suplent: Senyor José Cordero Carretero 

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

 
 

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

 
- Titular: Senyor Andrés Salinas Martín 
- Suplent: Senyor Cristian Blazquez Gómez 
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2.2. Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 

 Associació de Gent Gran Bellaterra-Cornellà 
 

- Titular: senyor Juan Aragón Gómez 
- Suplent: senyor Manuel Pintado Montes  

 
 

 Associació La Gavarra de Gent Gran 
 

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

 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà 
 

- Titular: senyor Joaquin Paguillo Vega 
 
 

 Unió Intercomarcal CCOO BLLAPAG 
 

- Titular: senyor Benigno Martínez Ojeda 
 
 

 Associació de la Gent Gran Sant Ildefons 
 

- Titular: senyora Neus Bos Bolós 
 
 

 Associació Gent Gran Riera 
 

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

 
 

 Associació Gent Gran Fontsanta-Fatjó 
 

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

 
 

 Associació Gent Gran Cornellà-Centre 
 

- Titular: senyor Antonio Viñas Grau 
- Suplent: senyor Alvaro Ramos García  
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 Associació de Jubilats i Pensionistes Almeda 
 

- Titular: senyor Pedro López Alonso 
- Suplent: senyora Maria Sánchez Guerrero 

 
 

 Associació per la defensa de la Gent Gran 
 

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

 
 

 Associació Familiars d’Alzheimer Baix Llobregat 
 

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

 
 

 Unió General de Treballadors del Baix Llobregat 
 

- Titular: senyor José Luis Navarro Gallardo 
- Suplent: senyor Pedro Tomás Fernández Buendía 

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

 
... 
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Tercer.- Comunicar el Decret núm. 3172/15 de 24 de juliol de 2015, i donar-li difusió 
en els termes previstos en el seu punt quart, amb la seva nova redacció. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, 
en concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4318/15 de data 9 d’octubre. 
 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3206/15, de 28 de juliol, en virtut del qual es 
designaven als membres de Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Atès que en aquest Decret s’han detectat error materials consistents en, la manca del 
nom del representant titular de les entitats Càritas Arxiprestal de Cornellà, Titular Sr. 
Gregori Manso Santos, Associació Salut Mental Baix Llobregat, Titular Sr. Jaume Vidal 
Forns, Federació d’Associacions de Pares d’alumnes de Cornellà (FAMPA) Sr. Luis 
López Muñoz, i Aprodico Sr. Felipe Mata García. 
 
Atès el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Esmenar els errors materials detectats en el Decret d’Alcaldia núm. 3206/15 
de 28 de juliol, de, que en virtut d’aquesta correcció, quedarà redactat en els següents 
termes: 
 
... 
 

“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.  
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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 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. 
 
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 

 
1.1 Per part dels Grups Polítics Municipals: 
 

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

 
 

- Titular: Senyora 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 
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 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 

 
 

 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 Gregori Manso Santos 
Suplent: senyor Manuel Bastida Olmos 
Suplent: senyora Montserrat García Vives 

 
 

 Associació Salut Mental Baix Llobregat 
 

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

 
 

 Federació d’Associacions de Pares d’alumnes de Cornellà (FAMPA) 
 

Titular: senyor: Luis López Muñoz 
Suplent: 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 Felipe Mata García 
Suplent: 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 
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 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: senyor Juan Miguel Villalón Plaza 
Suplent: senyora Victoria Corbacho Arana 

 
 

 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.” 
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... 
 
Tercer.- Comunicar el Decret núm. 3206/15 de 28 de juliol, i donar-li difusió en els 
termes previstos en el seu punt tercer, amb la seva nova redacció. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, 
en concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4319/15 de data 9 d’octubre. 
 
... 
 
Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1994, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, en qualitat d’òrgan 
sectorial de participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu 
però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions 
referides a la problemàtica social de la dona  a la ciutat. 
 
Atès que un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament 
derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari procedir a la 
renovació dels membres del Ple d’aquest Consell, en compliment del que disposa 
l'article 5 del seu Reglament Orgànic regulador. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels 
Grups Polítics Municipals, tots ells representants al Consell, i de les Entitats del Sector 
que, fins un màxim de 15 membres, poden integrar-se en ell. 
 
Atès que el número d’entitats ciutadanes que ha vingut manifestant durant aquests 
anys de funcionament el seu desig de participar en aquest Consell es superior al 
número màxim inicialment previst i que  l’article 6 del Reglament Orgànic d’aquest 
Consell de participació contempla la possibilitat que, mitjançant decret d’aquesta 
Alcaldia, es pugui ampliar aquest número màxim de representants de les Entitats 
ciutadanes. 
 
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, 
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HA RESOLT 

 
Primer.- Elevar a 20 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Designar als membres que, juntament amb aquesta Alcaldia com a president 
nat del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, integren el Ple d’aquest, d’acord 
amb el detall següent: 
 
 

1. VICEPRESIDENTA 

 
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 Joana Piñero Romera 
- Suplent: Senyora Dolores López Racionero 

 
 

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

 
- Titular: Senyora María Sanchez Barragán 
- Suplent: Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Anna Clara Martínez Fernández 
- Suplent: Senyora Lourdes Marín Rodríguez 

 
 

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

 
- Titular: Senyora Estrella Corominas i Molleja 
- Suplent: Senyor Raquel Albiol i Gilabert 
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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 Alba Lou Guillén  
- Suplent: Senyor Pilar Ceprián Cortés 

 
 

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

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

 
 
2.2 Per part de les Entitats Ciutadanes: 
 
 

 Associació Madres Adelante 
 

Titular: senyora Dolores Suria Lorenzo 
Suplent: senyora Paula Barato Lucas 

 
 

 AAVV Gavarra 
 

Titular: senyora Conchi Alors Carmona 
 
 

 Associació Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Maria Clara Avellan Matas 
Suplent 1: senyora Mª Rosa Giner Guiñonero 
Suplent 2: senyora Antonia González Castilla 

 
 

 Associació Biblioteca Marta Mata 
 

Titular: senyora Anna Sàlvia Hortal 
Suplent 1: senyora Virtudes Rodríguez González 
Suplent 2: senyora Cristina Gavaldà García 
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 Associació Cultural Gent i Futur 
 

Titular: senyora Matilde Gómez Gómez 
Suplent 1: senyora Teresa Viu Sevilla  
Suplent 2: senyora Mª Carmen Flores Domínguez  

 
 

 Associació de Veïns Barri Riera 
 

Titular: senyora Montserrat Gironés García  
Suplent: senyora Conchita Zatón Pérez 

 
 

 Associació Eurodona 
 

Titular: senyora Mari Carmen Espuña Cerezo 
Suplent 1: senyora Josefina Lucio Peral 
Suplent 2: senyora Juani Gómez Lozoya 

 
 

 CEIP Antoni Gaudí 
 

Titular: senyora Montserrat Álvaro Tardío  
Suplent: senyora Marta Paredes Martos  

 
 

 Associació Dones Artemís 
 

Titular: senyora Encarnació Planaguma Sole  
Suplent: senyora Isabel Cuxart Rovira  

 
 

 Federació d’Associacions de Veïns de Cornellà 
 

Titular: senyora Concepción Velarde Cidoncha 
 
 

 Federació d’Associacions de pares d’alumnes de Cornellà (FAMPA) 
 

Titular: senyora Angeles Valero Navarrete 
Suplent: senyora Mª Dolores Crisóstomo Moreno  

 
 

 Associació de Veïns La Miranda 
 

Titular: senyora Dolores González César  
Suplent: senyora Irene Andreu Mor 
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 Associació Cultural Galega Rosalia de Castro 
 

Titular: senyora Amelia López López 
Suplent 1: senyora Conchita Rodríguez Vega 
Suplent 2: senyora Carmen Linares Alvarez 

 
 

 Associació Cornellà per les Dones 
 

Titular: senyora Lucia Folk Carmona 
Suplent 1: senyora Amparo Centeno Sánchez 
Suplent 2: senyora Aurora Mendo Prieto 

 
 

 Convergència Democràtica de Catalunya 
 

Titular: senyora Joana Dalmau i Requena 
 
 

 Xarxa de Dones Emprenedores de Cornellà 
 

Titular: senyora Carmen Villuendas Latorre  
Suplent: senyora Eva Rodríguez Martínez 

 
 

 Associació Fibromialgia de Cornellà 
 

Titular:  senyora Mª Nieves Simón Borbalá 
Suplent: senyora Josefa Sánchez Olmedo  

 
 

 Associació Drecera 
 

Titular: senyora Maria Llamas Valera  
Suplent: senyora Ana Mª Tomás Ferrete  

 
 

 Associació Creu Roja de Cornellà 
 

Titular: senyora Blanca Mairal Calvo  
 
 

 Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia i 
Garraf 

 
Titular: senyora Mª Auxiliadora Mora Núñez  
Suplent: senyora Saida Ehliluch El Antit 
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Segon.- Mantenir a la senyora Margarita Artal Serrat, com a Secretària del Consell 
Assessor de la Dona 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 de Polítiques de Ciutadania, als efectes escaients i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem ara a donar compte de decrets i resolucions de l’Alcaldia. El 2.1 fa 
referència a la incorporació de la Unió General de Treballadors en el Consell 
Assessor de la Gent Gran del Baix Llobregat. El 2.2 fa referència a una 
correcció d’errors materials dels membres del Consell Comunitari de Serveis 
Socials. I el 2.3 a que s’eleven a 20 el número d’entitats ciutadanes que poden 
estar representades al Consell de la Dona. 
 

VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Punt tercer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts reguladors del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 



 
 

 
 

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

 

 19 

Ratificar la proposta de 
modificació dels Estatuts 
teguladors del Consorci de 

Turisme del Baix Llobregat. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Mitjançant acord d’adhesió formalitzat el dia 26 de maig de 2008 amb el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, aquest Ajuntament va passar a integrar-se com a membre 
de ple dret d’aquesta entitat, prèvia acceptació dels seus Estatuts reguladors, que van 
ser posteriorment modificats, amb prèvia la ratificació d’aquest Ajuntament del acord 
adoptat pel seu Consell Plenari, mitjançant acord adoptat pel Ple municipal de data 
25 de setembre del mateix any. 
 
Atès que per acord del Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat de 
25 de febrer de 2015, s’ha procedit a l’aprovació inicial d’una nova modificació dels 
seus Estatuts reguladors, mitjançant la seva substitució per un nou text estatutari, 
amb l’objecte, tant de donar contestació a determinades qüestions pràctiques 
derivades del funcionament diari del Consorci durant aquests anys, com  d’adaptar les 
seves determinacions a la normativa actual en matèria de règim local derivada de les 
modificacions operades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim local i a la Llei 30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local, i també de les noves determinacions legals que, 
respecte dels Consorcis administratius, es contenen a la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de Reforma 
Administrativa.  
 
Atès que aquest acord d’aprovació inicial ha esdevingut en definitiu, ja que, segons 
s’indica pel propi Consorci de Turisme del Baix Llobregat, no s’ha presentat cap 
al·legació durant el tràmit únic d’informació pública que aquest Consorci ha portat a 
terme mitjançant la publicació del corresponent edicte al BOP del dia 23 de març de 
2015, actuant d’aquesta manera per compte dels Ajuntament i resta d’ens 
consorciats. 
 
Atès que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha tramés la seva proposta a tots 
els ens i entitats consorciades per a la seva ratificació, sol·licitant, paral·lelament, que 
se’l faculti perquè dugui a terme tota la tramitació corresponent a la informació 
pública d’aquest expedient.  
 
Vistes les previsions legals contingudes en les normes jurídiques que a continuació es 
relacionen: 
 

 L’article 30 dels Estatuts del Consorci, en concordança amb els articles 114.j) i 115 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, i amb els articles 313.2 i 322 del 
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Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/95, 
de 13 de juny, respecte del procediment aplicable a les modificacions estatutàries 
dels Consorcis administratius. 

 

 Els articles 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 10 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment Comú de les 
Administracions Públiques de Catalunya, respecte de l’encomanda de gestió de 
determinades  funcions al Consorci. 

 

 Les noves previsions legals en matèria de Consorcis administratius contingudes a 
la redacció actual de les Lleis 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim local i 30/1992, de 28 de desembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, i als articles 12 a 15 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures 
de Reforma Administrativa. 

 
Per tot això, el Ponent de la Comissió d’Economia i Innovació, vist l’informe núm. 
76/2015, de data 9 de setembre, emès per la Secretària General d’aquest Ajuntament 
i d’acord amb el que preveuen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts reguladors del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat, mitjançant la seva substitució pel nou text estatutari que 
s’adjunta com annex d’aquest acord, sempre que es tinguin en compte les 
observacions que a continuació es relacionen i s’incorporin en aquest text les 
correccions corresponents:  
 
 

OBSERVACIONS 
 

 A l’article 13.8, es fa referència a la Comissió Executiva, quan aquesta es 
suprimida amb aquesta proposta de modificació estatutària. 
 
Per tant, s’hauria d’eliminar aquesta referència. 

 
 

 Als articles 15 i 16 es configura el règim jurídic de la Gerència del Consorci, sent 
qualificat d’òrgan de d’administració, però amb competències resolutòries pròpies 
en diverses matèries, que plantegen els problemes legals següents: 

 
a. Contravé el que disposa l’article 110.4 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 

18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós en matèria del Règim Local, que 
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exigeix que els òrgans de decisió dels consorcis locals estiguin integrats per 
representants de les entitats consorciades, o el que es el mateix, que totes les 
decisions executives s’adoptin pels òrgans de govern i que aquests estiguin 
integrats per membres electes. 

 
En canvi, en la proposta d’Estatuts es pretén que algunes de les competències 
resolutòries que abans corresponien a la Presidència o a la Comissió Executiva, 
concretament les relatives a l’autorització de determinades despeses i la 
condició d’òrgan de contractació respecte de determinats contractes, siguin 
assumides com a pròpies per la Gerència. 

 
b. Es contravé, també, la Disposició Transitòria 7ª de la LRSAL, en la nova redacció 

donada a aquesta per la Disposició Final 2ª de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, 
per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització 
de la informació del sector públic, quan s’atribueixen directament a la Gerència 
les funcions de Tresorer del Consorci, doncs segons aquesta Disposició, fins tant 
es desenvolupi reglamentàriament l’article 92 bis de la LRBRL i, per ara, fins el 
dia 31 de desembre de 2016, hi ha un règim específic de cobertura d’aquests 
llocs de treball que no s’avé amb la regulació continguda en aquests estatuts. 

 
En conseqüència, s’haurien de modificar les atribucions de la Gerència, 
suprimint totes les competències executives i les relatives a la tresoreria del 
Consorci. 

 

 Es contempla als seus articles  15 i 20 l’existència de personal propi, en el primer 
cas, pel que fa a la Gerència, tot i que no es defineix el seu règim jurídic, i en el 
segon pel que fa a la resta de personal propi, en aquest supòsit de forma 
contradictòria, ja que preveu la seva acomodació a les limitacions que contempli 
en cada moment la legislació de règim local, i el cert es que aquesta legislació 
prohibeix l’existència de personal propi, concretament, al punt 5 de la Disposició 
Addicional Vigèsima de la LRJPAC, i a pesar que el Consorci no es  troba en cap dels 
supòsits d’excepció contemplats a les Disposicions Addicionals 13ª i 14ª de la 
LRSAL. 

 
En opinió d’aquest Ajuntament, s’hauria de realitzar una regulació d’un règim 
transitori, posposant la determinació del destí final del personal propi actual i 
mantenint-lo mentre tant en el Consorci, fins que es clarifiqui més el marc legal, 
però eliminant dels preceptes estatutaris tota previsió que doni a entendre que, en 
funció de les plantilles que aprovi cada any, es pot incrementar el seu número.  

 

 Respecte de les causes de dissolució que es contemplen a l’article 30 dels Estatuts, 
manca tota referència a la causa contemplada com a necessària a l’article 13.1 de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, concretament al supòsit en  que el Consorci 
hagi complit tots els seus fins estatutaris, que en opinió d’aquest Ajuntament 
s’hauria d’incloure. 
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Segon.- Encomanar al Consorci de Turisme del Baix Llobregat la realització dels 
tràmits següents: 
 
a. Publicació del present acord pel termini de trenta dies hàbils, a efectes 

d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació estatutària que 
ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior. 

 
b. Publicació al Butlletí Oficial de la Província del text íntegre dels Estatuts 

definitivament aprovats, entrant en vigor un cop transcorreguts quinze dies a 
comptar de la seva total publicació, així com publicació del corresponent anunci al 
Diari Oficial de la Generalitat, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text. 

 
c. Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 

Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a 
efectes d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de 
Catalunya. 

 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Baix Llobregat i a la 
resta d’entitats consorciades i, un cop estigui vigent aquesta modificació estatutària, 
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la publicació 
actualitzada i permanent dels Estatuts resultants del Consorci en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt tres és ratificar la proposta de modificació dels Estatuts reguladors del 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. 
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El 26 de maig de 2008 aquest Ajuntament es va adherir a aquest Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat acceptant per tant els seus Estatuts reguladors, els 
quals han estat modificats per adaptar-se a diferents normes des de llavors. 
 
El 25 de febrer es va aprovar una nova modificació amb aquest objecte 
d’adaptar-los tant al propi funcionament del Consell del Consorci com 
d’adaptar aquestes determinacions a la normativa actual, derivades de 
modificacions de la Llei de Bases de Règim Local, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu i de l’RSAL. 
 
La modificació ha esdevingut definitiva, no han hagut al·legacions i, per tant, 
el que proposem nosaltres com a membres d’aquest Consorci és ratificar 
aquesta proposta de modificació d’Estatuts. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bé, nosaltres més enllà del nostre posicionament vers al Consorci de Turisme, 
el que farem serà votar en contra perquè aquests canvis venen impulsats per 
l’RSAL, i nosaltres apostem per la desobediència vers aquesta Llei. Només 
això. 
 

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

Vots en contra: 

 

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

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

Abstenció: 

 

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

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

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

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
 
 
Punt quart.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de 
Comunicació Local, en la sessió de data 26 de març de 2015, relatiu a la 
dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local. 

Ratificar l’acord adoptat 
Pel Consell General del 

Consorci de Comunicació 
Local de data 26-03-2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Atès que mitjançant acord plenari adoptat el dia 29 de gener de 1998 aquest 
Ajuntament va sol·licitar la seva incorporació al Consorci de Comunicació Local 
(CCL),que es va constituir el dia 19 de setembre de 1994 amb la finalitat de promoure 
les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves 
programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les activitats que 
condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local. 
 
Atès que les entitats que actualment constitueixen el CCL són la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci 
EMUN i 173 Ajuntaments de tota Catalunya, entre d’ells, l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, i que les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vist que en sessió de 26 de març de 2015 el Consell General del Consorci de 
Comunicació Local va aprovar inicialment la dissolució del Consorci, així com la seva 
liquidació, a causa de la conjunció d’un doble factor, per una part, per la dràstica 
reducció d’aportacions dels ens consorciats, degut a que la canalització de les 
activitats de producció audiovisual que anteriorment es realitzava mitjançant 
l’Agència de Comunicació Local del Consorci, ha sigut posteriorment assumides per la 
mercantil XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL, societat de capital íntegrament públic 
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creada per la Diputació de Barcelona, i per altra part, per la necessitat de reduir les 
estructures administratives fruit de la racionalització del sector públic derivada de les 
noves previsions contingudes, tant a l’article 13 de la Llei 15/2014, de 6 de setembre, 
de Racionalització del Sector públic i altres mesures de reforma administrativa, com a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local.  
 
Vist el punt quart de l’acord adoptat pel Consorci, pel qual es dona trasllat a les seves 
entitats integrants als efectes de la ratificació dels acords adoptats pel seu Consell 
General en sessió de 26 de març de 2015. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, a 
proposta de la Regidora delegada d’Innovació Urbana i Presidència, a la vista dels 
informes emesos per la Directora de Ràdio Cornellà i per la Secretària General i per 
l’Interventor de l’Ajuntament, i una vegada dictaminat per la Comissió, proposa al 
Ple, l’adopció del següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació 
Local en la sessió de data 26 de març de 2015, relatius a la dissolució i liquidació del 
Consorci de Comunicació Local. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Consorci de Comunicació Local i a la Diputació 
de Barcelona, als efectes adients. 
 
Tercer.- En compliment del Principi de Transparència, difondre el contingut d’aquest 
acord, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt quatre també és ratificar un acord, en aquest cas l’adoptat pel Consell 
General del Consorci de Comunicació Local en la sessió de data 26 de març de 
2015, relatiu a la dissolució i la liquidació d’aquest Consorci. 
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Aquest Ajuntament també es va incorporar a aquest Consorci de Comunicació 
Local, que es va constituir el 19 de setembre del 1994, i la seva finalitat era 
promoure les activitats de les emissores de Ràdio municipals. 
 
Actualment aquest Consorci el composen la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Barcelona, 173 Ajuntaments de tota Catalunya, més l’Entitat 
Metropolitana de Barcelona i el Consorci d’Emissores Municipals.  
 
El 26 de març d’enguany aquest Consell General del Consorci, va aprovar 
inicialment la seva dissolució i liquidació. Per tant, com a membres, nosaltres 
també hem de proposar ratificar aquest acord de dissolució i liquidació 
d’aquest Consorci. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Aquest acord, com explica el mateix, preveu que, en la mesura que aquest 
Consorci deixa de tenir funció perquè alguna de les seves competències han 
estat transferides a la Xarxa Audiovisual Local, S.L, no té sentit seguint 
participant. Entenc que no podem quedar-nos sols participant del Consorci de 
Comunicació Local. 
 
Vull fer esment, perquè he fet esment també a la Diputació de Barcelona 
quan s’ha plantejat això, que la Xarxa Audiovisual Local en cap cas substitueix 
la funció de promoció de les emissores locals que feia aquest Consorci. En tot 
cas la Xarxa audiovisual local, ha passat a ser una productora de continguts 
per les entitats locals, per la Televisió de Catalunya i per altres organismes. Ho 
dic perquè consti en acta que, en qualsevol cas, no hi ha més remei que 
dissoldre el Consorci, però hem de ser conscients que allò que ens ajudava 
com Ràdio, que ens ajudaven altres òrgans dins d’aquest Consorci de 
Comunicació Local, en aquests moments no ens ho garanteix la Xarxa 
Audiovisual Local, que no passa ja ni per ser un mitjà de comunicació sinó que 
és una productora de continguts. 
 
Per tant el debat és que en algun moment segurament les emissores, els 
mitjans de comunicació local, les emissores de Ràdio, haurem de replantejar-
nos què fem perquè segurament la Xarxa no satisfà les nostres necessitats. 
 
Evidentment votarem a favor perquè no hi ha més nassos que fer-ho perquè 
s’ha dissolt a tot arreu. 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Nosaltres ens abstindrem perquè no estàvem en el moment d’aquesta 
decisió. 
 
 
 

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

Abstenció: 

 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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 cinquè.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2015 
per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a 
romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 

Aprovar modificació crèdits 
Núm. 33/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb 
càrrec a romanent de tresoreria del Departament de Programes d’Alcaldia, motivada 
per la necessitat d’iniciar el procediment de remodelació del Parc de la Ribera, per 
import de 650.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses, presentada conjuntament pels 
Departaments de Cultura i Premsa i Comunicació, per fer front al pagament 
corresponent a la confecció i manteniment de la pàgina web del Festival del Pallassos, 
per un import de 2.000 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 realitzar el 
pagament de taxes emeses per la Generalitat de Catalunya corresponents a 
inspeccions de sistemes de reg; per la incorporació de nous jocs infantils en diferents 
emplaçaments de la ciutat; per la instal·lació d’un nou ascensor al Centre d’Educació 
Especial Virolai; per la construcció de pipicans a diversos emplaçaments de la ciutat; 
per la construcció d’un nou Skate Park; per les obres de les grades del Pavelló Almeda; 
per la renovació del tartan de l’Estadi Municipal; per la realització de diverses 
reformes a l’Estadi Municipal d’Atletisme i Rugby; per obres de reforma a diversos 
edificis municipals; la construcció d’una sala polivalent al CEIP l’Areny; i la realització 
d’obres al CEIP Torre La Miranda, per un import total de 3.203.280 euros. 
 
Vist l’escrit dels Departaments d’Acció Social i Polítiques d’Ocupació, sol·licitant 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per fer 
front a la previsió de despeses de la partida de despeses diverses del Departament de 
Polítiques d’Ocupació, per import de 1.350 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de Guardia Urbana 
per suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses, motivades per la necessitat de realitzar diverses reparacions 
als vehicles del parc mòbil de la Guardia Urbana; i per realitzar la contractació del 
servei d’identificació del col·lectiu escolar, per un import total de 52.400 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits per suplement de crèdit finançat amb càrrec 
a romanent de tresoreria del Departament de Cultura, per iniciar la contractació del 
lloguer de carpes per a la Fira de Nadal, per import de 6.500 euros. 
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Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de Recursos Humans per 
suplement de crèdit finançat a càrrec del romanent de tresoreria, motivada per 
l’abonament del percentatge de recuperació de la paga de Nadal de 2012 establerta 
al RDL 10/2015 de data 11 de setembre, per import de 263.357,76 euros.  
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits del Departament de Patrimoni per 
suplement de crèdit finançat a càrrec del romanent de tresoreria, per fer front a les 
despeses derivades de la conservació de diversos immobles propietat de 
l’Ajuntament, per import de 35.300 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits del Departament d’Acció Comunitària per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de garantir 
el bon funcionament de les activitats a desenvolupar al carrer amb motiu de les 
campanyes electorals, i dels actes organitzats per les entitats i associacions de la 
ciutat, per import de 7.000 euros.  
 
Vistes les sol·licituds de modificació de crèdits del Departament d’Esports, per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec del romanent de tresoreria i baixes per 
anul·lació de despeses, motivades per la necessitat de renovar material esportiu i la 
implementació del programa de cardioprotecció per una millor vigilància de la salut, 
per import de 31.800 euros. 
 
Vist l’escrit del Departament de Polítiques d’Ocupació, sol·licitant modificació de 
crèdits per suplement finançat a càrrec del romanent de tresoreria, per tal de fer front 
a la previsió de despeses de la partida de Despeses diverses - Acord social - Plans 
d’ocupació, per import de 600.000 euros. 
 
Vista la necessitat d’ampliar l’aportació anual al Consorci de Promoció i Dinamització 
del Comerç degut a l’augment de les activitats que realitza, per import de 40.000 
euros.  
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada conjuntament pels 
Departaments de Acció Territorial i Projectes d’Espai Públic, per crèdit extraordinari 
finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, amb motiu de l’adquisició de 
la finca ubicada al C/ Isaac Albéniz, 14 de Cornellà de Llobregat, per import de 
423.445,43 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. 
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El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2015 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0002.1710A.6190000 REMODELACIO PARC DE LA RIBERA 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 
0112.1510D.6190002 OBRES PIPICANS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 
0112.1510D.6250000 JOCS INFANTILS 50.000,00 160.000,00 0,00 210.000,00 
0113.1510D.6090001 CONSTRUCCIO SKATE PARC 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 
0113.3230B.6220000 CONSTRUCCIO SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 
0113.3230B.6220001 CONSTRUCCIO ASCENSOR E.E.E.VIROLAI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
0113.3230B.6320005 OBRES CEIP TORRE LA MIRANDA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
0113.3420B.6320003 GRADES PAVELLO ALMEDA 100.000,00 373.000,00 0,00 473.000,00 
0113.3420B.6320004 RENOVACIO TARTAN ESTADI MUNICIPAL 250.000,00 330.000,00 0,00 580.000,00 
0113.3420B.6320009 RENOVACIO GESPA ESTADI ATLETISME-RUGBY 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 
0113.9330B.6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 385.000,00 600.000,00 0,00 985.000,00 
0333.2411B.2269900 DESPESES DIVERSES/ACORD SOCIAL-PLANS OCUPACIO 0,04 600.000,00 0,00 600.000,04 
0554.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 37.821,00 45.000,00 0,00 82.821,00 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL/CULTURA 58.000,00 6.500,00 0,00 64.500,00 
0776.4301A.4670000 CONSORCI PROMOCIO I DINAMITZACIO COMERÇ 530.000,00 40.000,00 0,00 570.000,00 
0781.3300B.2120000 CONSERV. IMMOBLES AREA CULTURA/PATRIMONI 7.800,00 4.700,00 0,00 12.500,00 
0781.9330A.2120000 CONSERV. IMMOBLES IMPREVISTOS/PATRIMONI 6.821,00 28.500,00 0,00 35.321,00 
0781.9330A.2120001 CONSERV. IMMOBLES ALTRES ADM./PATRIMONI 2.500,00 500,00 0,00 3.000,00 
0781.9330B.2120000 CONSERV.IMMOBLES/ALTRES SERVEIS/PATRIMONI 7.970,00 1.600,00 0,00 9.570,00 
0883.9241C.2269900 DESPESES FUNCIONAMENT DISTRICTES (A) 54.877,00 7.000,00 0,00 61.877,00 
1001.3410A.2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS 7.900,00 2.400,00 0,00 10.300,00 
1001.3420B.6230000 ADQ. DESFIBRIL.LADORS 5.583,85 10.500,00 0,00 16.083,85 
1001.3420B.6350000 MOBILIARI ESPORTIU/ESPORTS 12.100,00 17.100,00 0,00 29.200,00 
 
 TOTAL DESPESES  4.616.800,00 0,00 

 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.753.099,87 4.616.800,00 0,00 23.369.899,87 
 
 TOTAL INGRESSOS  4.616.800,00 0,00 

 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB  CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA 
(CAPITOL I) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 1300A 1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 192.005,46 3.242,06 0,00 195.247,52 
0780 1300A 1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 90.830,64 1.608,25 0,00 92.438,89 
0780 1300A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 257.217,87 4.043,05 0,00 261.260,92 
0780 1320A 1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA 413.058,41 7.710,26 0,00 420.768,67 
0780 1320A 1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA 209.998,34 3.964,82 0,00 213.963,16 
0780 1320A 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA 588.421,69 9.871,07 0,00 598.292,76 
0780 1320B 1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA 125.853,36 2.320,02 0,00 128.173,38 
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0780 1320B 1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 60.538,76 1.174,21 0,00 61.712,97 
0780 1320B 1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 180.375,97 3.206,47 0,00 183.582,44 
0780 1330A 1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA 285.524,32 3.871,86 0,00 289.396,18 
0780 1330A 1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA 149.470,31 2.100,88 0,00 151.571,19 
0780 1330A 1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA 431.249,52 5.436,84 0,00 436.686,36 
0780 1500A 1200800 R.B./DIR.I ADM. ACCIÓ TERRITORIAL I HABITATGE 151.752,36 2.245,93 0,00 153.998,29 
0780 1500A 1210000 C. DESTÍ/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE 63.920,42 1.185,60 0,00 65.106,02 
0780 1500A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I ADM. AC. TERRITORIAL I HABITATGE 103.041,34 1.136,10 0,00 104.177,44 
0780 1500C 1100000 PERSONAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POL. ESPAI PUBLIC 60.552,93 1.086,55 0,00 61.639,48 
0780 1500C 1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 143.605,72 2.391,51 0,00 145.997,23 
0780 1500C 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 57.337,78 1.181,56 0,00 58.519,34 
0780 1500C 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 78.865,80 1.150,19 0,00 80.015,99 
0780 1500D 1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 67.958,60 867,62 0,00 68.826,22 
0780 1500D 1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 38.643,09 692,43 0,00 39.335,52 
0780 1500D 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 64.006,05 719,58 0,00 64.725,63 
0780 1500D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC 26.089,82 482,82 0,00 26.572,64 
0780 1500F 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INST. EN VIES PUBLIQUES 316.736,61 6.693,39 0,00 323.430,00 
0780 1510C 1200800 R.B./OBRA PRIVADA 124.882,14 2.082,30 0,00 126.964,44 
0780 1510C 1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA 67.969,22 1.371,45 0,00 69.340,67 
0780 1510C 1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA 70.925,80 1.158,59 0,00 72.084,39 
0780 1532A 1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS 90.191,54 1.065,22 0,00 91.256,76 
0780 1532A 1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS 49.511,22 772,05 0,00 50.283,27 
0780 1532A 1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 52.508,52 666,74 0,00 53.175,26 
0780 1532A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS 33.404,15 574,77 0,00 33.978,92 
0780 1640A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTIRI 46.413,08 911,97 0,00 47.325,05 
0780 1700A 1200800 R.B./MEDI AMBIENT 47.098,57 652,53 0,00 47.751,10 
0780 1700A 1210000 C. DESTÍ/MEDI AMBIENT 20.264,00 366,47 0,00 20.630,47 
0780 1700A 1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT 20.260,88 243,18 0,00 20.504,06 
0780 1710A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS 243.454,87 5.292,78 0,00 248.747,65 
0780 2310A 1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL 67.879,04 1.188,83 0,00 69.067,87 
0780 2310A 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 28.300,98 594,20 0,00 28.895,18 
0780 2310A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 37.624,48 653,03 0,00 38.277,51 
0780 2310A 1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL 34.892,46 514,91 0,00 35.407,37 
0780 2310B 1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL 67.788,05 900,50 0,00 68.688,55 
0780 2310B 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 30.772,10 549,16 0,00 31.321,26 
0780 2310B 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 42.849,91 432,87 0,00 43.282,78 
0780 2311A 1200800 R.B./GENT GRAN 14.171,03 189,32 0,00 14.360,35 
0780 2311A 1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN 6.262,87 111,76 0,00 6.374,63 
0780 2311A 1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN 6.342,19 97,47 0,00 6.439,66 
0780 2311A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN 241.879,19 4.689,67 0,00 246.568,86 
0780 2311B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA 363.583,57 4.391,39 0,00 367.974,96 
0780 2311C 1200800 R.B./ADULTS 14.420,30 190,65 0,00 14.610,95 
0780 2311C 1210000 C. DESTÍ/ADULTS 6.262,87 111,76 0,00 6.374,63 
0780 2311C 1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS 6.342,19 97,47 0,00 6.439,66 
0780 2311C 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS 321.000,81 5.511,94 0,00 326.512,75 

 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes Final  
 
0780 2312A 1100000 PERSONAL EVENTUAL/POLIT.D'IGUALTAT 14.596,43 261,91 0,00 14.858,34 
0780 2312A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT 45.442,11 827,68 0,00 46.269,79 
0780 2410A 1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL 27.761,23 433,21 0,00 28.194,44 
0780 2410A 1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL 9.968,57 178,39 0,00 10.146,96 
0780 2410A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL 10.876,23 166,53 0,00 11.042,76 
0780 2410A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I ADM.PROM.OCUPACIONAL 69.075,13 1.444,45 0,00 70.519,58 
0780 2411F 1310000 LAB. EVENTUAL/INSERCIO LABORAL BARRI ST.ILDEFONS 104.960,18 1.434,46 0,00 106.394,64 
0780 2411G 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I I.LABORAL 124.860,49 1.807,47 0,00 126.667,96 
0780 2411I 1310000 LABORAL EVENTUAL/OF.TECNICA LABORAL (MAL.MENTALS) 252,87 304,60 0,00 557,47 
0780 2411K 1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA METROP. SUPORT POL.SOCIALS 216.838,19 2.263,64 0,00 219.101,83 
0780 2411N 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA ACTIVA'T 23.055,85 346,76 0,00 23.402,61 
0780 2411P 1310000 LABORAL EVENTUAL/JOVES PER L'OCUPACIO 51.804,85 357,93 0,00 52.162,78 
0780 2411T 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA SAFI 170,51 205,40 0,00 375,91 
0780 2411V 1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMA NO T'ATURIS 524,32 1.108,12 0,00 1.632,44 
0780 3110A 1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 32.065,38 363,29 0,00 32.428,67 
0780 3110A 1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 18.249,11 327,45 0,00 18.576,56 
0780 3110A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA 13.276,48 135,41 0,00 13.411,89 
0780 3111A 1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT 13.903,88 243,56 0,00 14.147,44 
0780 3111A 1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.263,46 112,39 0,00 6.375,85 
0780 3111A 1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT 4.077,43 55,88 0,00 4.133,31 
0780 3111B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSIS 30.234,04 487,91 0,00 30.721,95 
0780 3200A 1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO 34.292,18 441,52 0,00 34.733,70 
0780 3200A 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO 19.889,38 354,94 0,00 20.244,32 
0780 3200A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO 16.386,62 162,76 0,00 16.549,38 
0780 3200A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO 69.566,99 1.146,75 0,00 70.713,74 
0780 3230A 1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES 154.493,54 3.143,35 0,00 157.636,89 
0780 3230A 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES 54.555,93 1.109,80 0,00 55.665,73 
0780 3230A 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES 140.506,40 2.775,46 0,00 143.281,86 
0780 3230A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES 41.873,81 827,32 0,00 42.701,13 
0780 3230C 1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL 333.673,67 4.777,18 0,00 338.450,85 
0780 3230C 1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL 117.140,01 2.025,88 0,00 119.165,89 
0780 3230C 1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL 117.061,23 1.633,01 0,00 118.694,24 
0780 3230C 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL 514.004,15 8.158,58 0,00 522.162,73 
0780 3230D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI 566.355,91 11.018,29 0,00 577.374,20 
0780 3260B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ 184.285,48 2.550,05 0,00 186.835,53 
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0780 3260F 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA 294.684,16 4.618,22 0,00 299.302,38 
0780 3270A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR 86.894,51 1.609,10 0,00 88.503,61 
0780 3271A 1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 11.218,79 186,98 0,00 11.405,77 
0780 3271A 1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 4.984,05 88,94 0,00 5.072,99 
0780 3271A 1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 6.679,61 105,22 0,00 6.784,83 
0780 3272A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA 53.286,08 1.176,97 0,00 54.463,05 
0780 3272B 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA 61.613,50 1.441,29 0,00 63.054,79 
0780 3300A 1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 163.744,55 2.788,66 0,00 166.533,21 
0780 3300A 1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 58.947,19 1.206,61 0,00 60.153,80 
0780 3300A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 66.965,28 994,15 0,00 67.959,43 
0780 3300A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA POL. CIUTADANIA 76.111,49 1.490,17 0,00 77.601,66 
0780 3300B 1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA 45.870,72 590,60 0,00 46.461,32 
0780 3300B 1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA 22.460,47 391,63 0,00 22.852,10 
0780 3300B 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA 29.679,44 295,39 0,00 29.974,83 
0780 3300B 1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA 52.727,32 1.261,58 0,00 53.988,90 
0780 3301A 1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT 16.319,95 216,43 0,00 16.536,38 
0780 3301A 1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT 8.302,67 148,17 0,00 8.450,84 
0780 3301A 1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT 18.684,36 153,07 0,00 18.837,43 
0780 3301A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT 50.012,71 981,71 0,00 50.994,42 

 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 3321A 1200800 R.B./BIBLIOTEQUES 169.528,09 2.315,97 0,00 171.844,06 
0780 3321A 1210000 C. DESTÍ/BIBLIOTEQUES 62.103,42 988,29 0,00 63.091,71 
0780 3321A 1210100 C.ESPECÍFIC/BIBILIOTEQUES 73.765,07 1.031,51 0,00 74.796,58 
0780 3321A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES 42.945,04 339,97 0,00 43.285,01 
0780 3360A 1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 48.646,72 603,15 0,00 49.249,87 
0780 3360A 1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 22.878,87 391,00 0,00 23.269,87 
0780 3360A 1210100 C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC MUSEUS 40.597,90 545,82 0,00 41.143,72 
0780 3400A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS 73.487,77 1.424,75 0,00 74.912,52 
0780 3410A 1200800 R.B./JOCS ESCOLARS 15.085,06 233,29 0,00 15.318,35 
0780 3410A 1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS 3.704,21 66,10 0,00 3.770,31 
0780 3410A 1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS 3.867,68 58,23 0,00 3.925,91 
0780 3410A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS 24.584,05 425,28 0,00 25.009,33 
0780 3410B1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR 27.943,91 413,06 0,00 28.356,97 
0780 3420A 1200800 R.B./PISCINES 34.682,37 684,16 0,00 35.366,53 
0780 3420A 1210000 C. DESTÍ/PISCINES 12.899,40 256,46 0,00 13.155,86 
0780 3420A 1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES 22.900,03 397,98 0,00 23.298,01 
0780 3420A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES 74.564,07 855,34 0,00 75.419,41 
0780 3420B 1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 36.376,73 317,39 0,00 36.694,12 
0780 3420B 1210000 C. DESTÍ/INSTALLACIONS ESPORTIVES 14.765,84 109,70 0,00 14.875,54 
0780 3420B 1210100 C. ESPECÍFIC/INSTALLACIONS ESPORTIVES 35.526,07 285,78 0,00 35.811,85 
0780 3420B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INSTALLACIONS ESPORTIVES 100.106,43 2.083,25 0,00 102.189,68 
0780 4300A 1200800 R.B./ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 164.142,70 2.475,15 0,00 166.617,85 
0780 4300A 1210000 C.DESTÍ/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 71.725,36 1.362,04 0,00 73.087,40 
0780 4300A 1210100 C.ESPECÍFIC/ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES 88.160,48 1.181,24 0,00 89.341,72 
0780 4301A 1200800 R.B./PROGRAMES TURISME I COMERÇ 16.884,58 217,64 0,00 17.102,22 
0780 4301A 1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 10.009,58 178,46 0,00 10.188,04 
0780 4301A 1210100 C.ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 14.928,58 339,91 0,00 15.268,49 
0780 4301A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PROGR.TURISME I COMERÇ 23.098,11 340,53 0,00 23.438,64 
0780 4312A 1200800 R.B./MERCATS MUNICIPALS 26.118,16 424,78 0,00 26.542,94 
0780 4312A 1210000 C.DESTÍ/MERCATS MUNICIPALS 11.246,44 201,26 0,00 11.447,70 
0780 4312A 1210100 C.ESPECÍFIC/MERCATS MUNICIPALS 12.378,83 190,16 0,00 12.568,99 
0780 4312A 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/MERCATS MPALS. 30.455,22 450,77 0,00 30.905,99 
0780 4930A 1200800 R.B./CONSUM 28.864,40 445,94 0,00 29.310,34 
0780 4930A 1210000 C. DESTÍ/CONSUM 9.969,05 178,88 0,00 10.147,93 
0780 4930A 1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM 15.858,19 256,43 0,00 16.114,62 
0780 9200A 1200800 R.B./RECURSOS HUMANS 96.163,54 1.324,58 0,00 97.488,12 
0780 9200A 1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS 44.156,27 791,98 0,00 44.948,25 
0780 9200A 1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS 70.783,67 901,15 0,00 71.684,82 
0780 9200A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS 44.122,93 802,17 0,00 44.925,10 
0780 9200C 1200800 R.B./INFORMATICA 109.080,52 1.488,75 0,00 110.569,27 
0780 9200C 1210000 C.DESTÍ/INFORMATICA 47.005,73 842,65 0,00 47.848,38 
0780 9200C 1210100 C.ESPECÍFIC/INFORMATICA 68.843,40 750,28 0,00 69.593,68 
0780 9200D 1200800 R.B./CONSERGERIA 115.360,07 2.342,41 0,00 117.702,48 
0780 9200D 1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA 42.777,82 881,93 0,00 43.659,75 
0780 9200D 1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA 84.510,18 1.735,90 0,00 86.246,08 
0780 9200D 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA 46.601,42 919,61 0,00 47.521,03 
0780 9200G 1200800 R.B./SECRETARIA GENERAL 101.353,18 1.474,80 0,00 102.827,98 
0780 9200G 1210000 C.DESTÍ/SECRETARIA GENERAL 49.874,04 829,39 0,00 50.703,43 
0780 9200G 1210100 C.ESPECÍFIC/SECRETARIA GENERAL 107.155,58 1.660,33 0,00 108.815,91 
0780 9200H 1200800 R.B./ARXIU 28.285,68 419,04 0,00 28.704,72 
0780 9200H 1210000 C.DESTÍ/ARXIU 9.956,16 166,45 0,00 10.122,61 
0780 9200H 1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU 11.008,93 182,94 0,00 11.191,87 
0780 9200H 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ARXIU 33.111,43 536,56 0,00 33.647,99 
0780 9200I 1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA 54.218,80 618,91 0,00 54.837,71 
0780 9200I 1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA 31.747,72 569,68 0,00 32.317,40 
0780 9200I 1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA 28.176,08 422,60 0,00 28.598,68 

 
 



 
 

 
 

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

 

 33 

 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció inicial Altes  Baixes final  
 
0780 9200J 1200800 R.B./CONTRACTACIO 75.666,81 1.045,63 0,00 76.712,44 
0780 9200J 1210000 C.DESTÍ/CONTRACTACIÓ 29.873,44 534,88 0,00 30.408,32 
0780 9200J 1210100 C.ESPECÍFIC/CONTRACTACIÓ 45.164,27 604,78 0,00 45.769,05 
0780 9200L 1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS 19.130,27 256,52 0,00 19.386,79 
0780 9200L 1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS 8.303,47 148,99 0,00 8.452,46 
0780 9200L 1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS 5.870,28 82,91 0,00 5.953,19 
0780 9200M 1100000 PERSONAL EVENTUAL/GAB.PREMSA I COMUNICACIÓ 67.168,57 748,54 0,00 67.917,11 
0780 9200M 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA I COMUNICACIÓ 117.244,71 1.789,66 0,00 119.034,37 
0780 9220ª 1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA 96.264,01 1.279,27 0,00 97.543,28 
0780 9220ª 1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA 46.725,39 796,01 0,00 47.521,40 
0780 9220A 1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA 89.177,59 984,95 0,00 90.162,54 
0780 9220A 1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA 29.257,96 478,18 0,00 29.736,14 
0780 9220B 1200800 R.B./GABINET INSTITUCIONAL 66.369,68 983,79 0,00 67.353,47 
0780 9220B 1210000 C.DESTÍ/GABINET INSTITUCIONAL 25.963,16 464,51 0,00 26.427,67 
0780 9220B 1210100 C.ESPECIFIC/GABINET INSTITUCIONAL 35.416,26 340,16 0,00 35.756,42 
0780 9220C 1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES 14.564,49 215,95 0,00 14.780,44 
0780 9220C 1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES 4.984,05 88,94 0,00 5.072,99 
0780 9220C 1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES 11.743,99 111,89 0,00 11.855,88 
0780 9240A 1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 42.315,80 953,72 0,00 43.269,52 
0780 9240A 1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 14.817,54 648,13 0,00 15.465,67 
0780 9240A 1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 23.602,18 599,64 0,00 24.201,82 
0780 9240A 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 33.359,01 508,35 0,00 33.867,36 
0780 9241A 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS 70.936,77 1.112,75 0,00 72.049,52 
0780 9250A 1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA 122.637,81 1.952,36 0,00 124.590,17 
0780 9250A 1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA 52.885,52 947,01 0,00 53.832,53 
0780 9250A 1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA 87.370,13 1.445,47 0,00 88.815,60 
0780 9250A 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA 17.362,58 336,78 0,00 17.699,36 
0780 9310A 1200800 R.B./INTERVENCIO 198.412,87 2.713,27 0,00 201.126,14 
0780 9310A 1210000 C.DESTÍ/INTERVENCIÓ 95.553,50 1.656,53 0,00 97.210,03 
0780 9310A 1210100 C.ESPECÍFIC/INTERVENCIÓ 203.620,39 2.441,09 0,00 206.061,48 
0780 9320A 1200800 R.B./GESTIO TRIBUTARIA 169.965,42 2.901,37 0,00 172.866,79 
0780 9320A 1210000 C.DESTÍ/GESTIO TRIBUTARIA 69.998,75 1.566,00 0,00 71.564,75 
0780 9320A 1210100 C.ESPECÍFIC/GESTIO TRIBUTARIA 97.232,34 1.321,81 0,00 98.554,15 
0780 9320B 1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA 32.401,29 597,47 0,00 32.998,76 
0780 9320B 1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA 14.588,77 327,10 0,00 14.915,87 
0780 9320B 1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA 19.306,24 260,65 0,00 19.566,89 
0780 9320B 1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA 23.142,69 410,38 0,00 23.553,07 
0780 9330A 1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS 53.993,71 758,97 0,00 54.752,68 
0780 9330A 1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS 22.748,46 407,30 0,00 23.155,76 
0780 9330A 1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS 34.274,97 533,33 0,00 34.808,30 
0780 9330B 1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 56.155,50 1.121,44 0,00 57.276,94 
0780 9330B 1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 24.427,08 637,12 0,00 25.064,20 
0780 9330B 1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 45.292,58 796,71 0,00 46.089,29 
0780 9330B 1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS 187.665,46 3.811,85 0,00 191.477,31 
0780 9340A 1200800 R.B./TRESORERIA 99.669,52 1.364,31 0,00 101.033,83 
0780 9340A 1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA 45.582,36 805,67 0,00 46.388,03 
0780 9340A 1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA 100.180,60 1.231,57 0,00 101.412,17 
 
 TOTAL DESPESES  263.357,76 0,00 

 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 23.369.899,87 263.357,76 0,00 23.633.257,63 
 
 TOTAL INGRESSOS  263.357,76 0,00 

 
 
 
MODIFICACIONS PER 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 2.000,00 0,00 35.000,00 
0112.9330B.2250000 TRIBUTS ESTATALS 615,00 0,00 280,00 335,00 
0112.9330B.2250101 TRIBUTS AUTONOMICS 100,00 280,00 0,00 380,00 
0113.1532A.6190002 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES (INC.14) 1.364.034,22 0,00 190.680,12 1.173.354,10 
0332.2311A.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 29.930,00 0,00 1.350,00 28.580,00 
0333.2410A.2269900 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIO 2.200,00 1.350,00 0,00 3.550,00 
0551.1510G.6000000 ADQUISICIO TERRENYS (INC.14) 1.097.919,39 0,00 232.765,31 865.154,08 
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0551.1510G.6000001 ADQUISICIO TERRENYS 0,00 423.445,43 0,00 423.445,43 
0554.1300A.2130001 REPARACIO MAQUINARIA 3.768,00 0,00 3.700,00 68,00 
0554.1300A.2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 25.931,00 7.400,00 0,00 33.331,00 
0554.1300A.2219906 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA 4.650,00 0,00 3.700,00 950,00 
0661.3380A.2260902 FESTIVAL DE PALLASSOS (A) 29.583,10 0,00 2.000,00 27.583,10 
1001.3410A.2260900 JOCS ESCOLARS 51.021,00 0,00 1.800,00 49.221,00 
1001.3420B.6230000 ADQ. DESFIBRIL.LADORS 5.583,85 1.800,00 0,00 7.383,85 
 
 TOTAL DESPESES  436.275,43 436.275,43 

 
 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ............................  263.357,76 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ..................  707.230,00 12.830,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  40.000,00 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals ......................................  4.305.845,43 423.445,43 
 
 TOTAL.....................................................  5.316.433,19 436.275,43 
 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers .....................................  4.880.157,76 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  4.880.157,76 0,00 
 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt cinc és un expedient de modificació de crèdits, el 33 del 2015, i és 
important per diversos motius. 
 
En primer lloc, perquè òbviament hi ha una decisió política de realitzar 
actuacions a la nostra ciutat, als nostres equipaments, amb el previsible 
superàvit pressupostari que es pot donar a final d’any. I si no prenguéssim 
aquesta decisió aquest superàvit hauria de ser destinat a disminuir deute i, 
per tant, a donar diners a les entitats financeres, és a dir, als bancs i caixes. 
 
Aquesta decisió el que pretén és que siguin destinats aquests diners a la 
ciutat, a la millora i nova construcció d’equipaments esportius, a la millora i 
nova construcció d’elements importants en centres educatius, a reformar 
també edificis municipals, a l’adequació d’espais públics que són utilitzats pels 
ciutadans i les ciutadanes de Cornellà. A realitzar més contractacions de 
persones en atur de la nostra ciutat, és a dir, més Plans d’Ocupació, a 
seguretat, a cultura, a polítiques comercials. També a mobiliari i material 
esportiu que han demanat algunes entitats i a l’adquisició de desfibril·ladors 
pels equipaments municipals. 
 
Més concretament, em permetreu que digui que del què estic parlant és de 
remodelar el Parc esportiu de la Ribera, per un import de 650.000 euros. De 
fer obres a pipi-cans per 110.000 euros, és a dir, fer més pipi-cans. De jocs 
infantils per les places de la nostra ciutat, per 160.000 euros, la construcció de 
l’skate parc, per 180.000 euros. Per la construcció d’una Sala Polivalent al CEIP 
l’Areny, per 650.000 euros, per construcció d’ascensor a l’escola d’educació 
especial Virolai, per 100.000 euros. 
 
Fer obres al col·legi Torre la Miranda, 200.000 euros, fer grades al Pavelló 
d’Almeda, s’incorporen 373.000 euros, renovar el tartan de l’Estadi Municipal 
amb una quantitat de 330.000 euros. Per renovar la gespa de l’Estadi 
d’Atletisme i de Rugby, 500.000 euros. Per reforma d’edificis municipals, en 
aquest cas, el que li diem la “Factoria Gaudi”, per 600.000 euros. I també 
posar 600.000 euros pel tema els Plans d’ocupació, és a dir, per contractar 
més persones durant l’any 2016. 
 
Aquestes són les més importants d’aquestes modificacions de crèdit que, 
òbviament, van amb càrrec al romanent de Tresoreria i totes sumen 
4.616.800 euros. 
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També és important aquesta modificació perquè, a banda de ser una decisió 
política, doncs ha estat fruit de diverses trobades amb persones i entitats de 
la nostra ciutat, a partir de les quals s’han pres aquestes decisions, vull dir que 
són decisions consensuades, són actuacions que estan parlades amb gent de 
la nostra ciutat i amb entitats de la nostra ciutat. 
 
També és important aquesta modificació de crèdit perquè incorpora el 
percentatge de recuperació de la paga de Nadal de 2012 establert al Reial 
Decret de Llei número 10/2015, d’11 de setembre de 2012, per un import de 
263.000 euros aproximadament. Com sabeu, amb aquest decret el que es feia 
és que la paga de Nadal dels funcionaris i funcionàries d’aquest Ajuntament 
igual que de tots, no l’havien de cobrar. Nosaltres òbviament vam fer tot el 
tema de les bestretes per poder incorporar aquesta quantitat, però amb 
aquest Reial Decret d’11 de setembre de 2015 s’incorpora i es regularitza una 
part d’aquesta situació injusta, com es va comentar al seu moment. 
 
Per últim, també hi ha una modificació de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses que correspon a altes i baixes de partides. Això no 
suposa més diners al pressupost sinó que hi ha unes partides que baixen i 
altres que pugen, per un total de 436.275,43 euros. Aquesta seria la 
modificació que es proposa en aquest Ple. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Per norma o per criteri d’entendre com s’ha de gestionar un municipi, 
nosaltres sempre votem en contra a aquestes modificacions de crèdit. I 
aquest no seria un cas que ens faci canviar d’opinió si no fos perquè hi ha una 
realitat, i aquesta realitat és que hi ha quatre milions d’euros que es gastaran, 
o es pressuposten que es gastaran, perquè és impossible que en dos mesos es 
puguin executar aquestes partides. Ja sabrem què passarà amb les mateixes 
l’any que ve, i això es deu a un compliment legal. 
 
Vostès tenen superàvit, un superàvit que ve donat perquè no gastem el que 
es va dir que es gastaria al pressupost de l’any 2014. Un superàvit perquè 
s’ingressa més del que vostès diuen que van a ingressar, i a finals d’any 
decideixen canviar-ho. Com el que han de fer és complir les normes i que no 
hi hagi superàvit, nosaltres aquí ens abstindrem.  
 
I torno a dir el mateix, per a què quedi constància per a la resta del mandat, 
no ens abstenim ni a favor ni en contra del fons de les partides que són sinó 
de l’instrument, sabem que és un compliment legal. I el que si pregaria és que 
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l’any que ve no tinguessin modificacions de crèdit de cinc, sis, set milions al 
novembre, perquè les partides que vostè ha comentat no las podrà executar. 
És fer una partida simplement a efectes comptables i per a complir la llei.  
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En el nostre cas ja vam expressar en la Comissió Informativa què 
consideràvem en relació a aquesta modificació. I, de fet, podrem dir que és el 
que també vam dir l’any passat quan es va generar una situació similar, on ens 
trobàvem que hi havia un superàvit -entre cometes- i que l’havíem d’aplicar 
en reducció del deute, en aquest cas el deute de Procornellà o del que fos. 
 
Nosaltres ja vam dir al seu moment que per imperatiu legal acceptàvem que 
es fes així, però enteníem que havíem de preveure amb suficient antelació si 
això es donava perquè aquells recursos no anessin a pagar interessos bancaris 
o anessin a pagar els deutes de l’Ajuntament, sinó que anessin a invertir-se en 
la ciutat. 
 
Entenem que la majoria de les propostes que es fan i coneixem, que moltes 
de les propostes que es fan en aquesta modificació de crèdit, tenen a veure 
amb això, amb aprofitar aquests recursos per millorar instal·lacions de la 
ciutat, per millorar escoles de la ciutat, per intentar incrementar més els 
recursos que tenim per Plans d’ocupació. Són demandes que hem fet 
nosaltres, que han fet entitats, i per tant, estem absolutament d’acord amb la 
voluntat de que aquests recursos s’inverteixin, evidentment en la ciutat i en 
les seves entitats i en les seves persones que, en definitiva, és el que esperem. 
Especialment creiem que hi ha algunes escoles o alguns equipaments de la 
ciutat que necessiten que s’abordi la seva millora ja. I especialment creiem 
que és important que si podem posar més recursos en els Plans d’ocupació i 
els podem posar ja, no ens esperem al febrer o al gener per posar-los. I, per 
tant, evidentment donem suport a aquesta modificació. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres no podem votar a favor d’aquesta modificació de crèdit, tot i que 
entenem part de les partides a les que fa esment. Per molt que hi hagi raons 
de compliment legal per fer-la, entenem que en el mateix Ple que debatem els 
pressupostos no és coherent realitzar una modificació de crèdit de les 
característiques i envergadura d’aquesta. 
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A més a més, moltes d’aquestes partides no hi ha temps efectiu per a 
executar-les abans de que acabi l’any. I la gran majoria d’aquestes partides no 
han estat ni sobrevingudes ni inesperades. Hi ha aportacions que es fan a 
noves peticions realitzades en els últims plens, i que entenem que aquestes 
partides hauríen de forma part dels pressupostos del 2016. 
 
Altres partides formen part de peticions que venen reclamant-se i no 
entenem que ara urgeixi incorporar-les quan no ho han fet prèviament. 
 
Volem deixar reflectit que evidentment estem d’acord amb l’abonament de la 
recuperació de la paga extra de Nadal de 2012. També amb la Sala Polivalent 
del CEIP l’Areny, amb l’ascensor del centre educatiu Virolai que també fa 
temps que reclamen. Igual que compartim i defensem moltes de les altres 
partides. Ara bé, insistim que el procediment no considerem que hagi de ser 
mitjançant una modificació de crèdit, i més, tenint en compte en quin mes de 
l’any ens trobem i el temps efectiu per portar-les a terme. 
 
Serà en contra. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres en aquest cas votarem a favor, però simplement perquè es 
produeixen dues altes que són a petició d’aquest Grup municipal, ja que les 
nostres dues mocions van ser aprovades. 
 
Una d’elles és de 160.000 euros, per als jocs infantils als parcs, és a dir, per a 
adaptar els parcs a nens amb discapacitat. I l’altra és de 180.000, per a la 
construcció d’un nou skate parc. 
 
Tot i així, matissar que novament s’està produint un abús de l’ús d’aquest 
element comptable, com és la modificació de crèdits. Així doncs, recordem 
que s’ha de pressupostar millor doncs el que no pot ser és que portem tres 
plens i en cadascú d’ells s’hagi realitzar una modificació de crèdits. 
 
Els pressupostos estan per preveure despeses i ingressos, i és on s’ha de fer 
una millor planificació dels mateixos. Matissar altra vegada que el nostre vot 
és a favor perquè inclou les dues altes proposades per aquest Grup municipal, 
però recordem que, excepte allò que sigui sobrevingut, s’ha de pressupostar 
millor. 
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Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres volíem comentar que, tot i que uns dies abans de la Comissió tenim 
la documentació a Secretaria, degut al volum com en aquest cas de tantes 
partides, disposem al final de poc temps per poder estudiar i analitzar-ho amb 
cura abans de la Comissió. 
 
També reiterant una mica els diferents arguments que s’han sentit fins ara, 
comentar que les modificacions de crèdit que s’estan portant a tots els Plens, 
per un costat són degudes a què al pressupost durant els anys s’arrosseguen 
partides idèntiques any rere any, en comptes de fer un anàlisis més curós i de 
parlar amb les entitats abans de fer el pressupost. I en aquest cas remarcar 
que les modificacions de crèdit estan responent a gairebé cinc milions 
d’euros, que equival a més d’un 6% del que és el pressupost anual. Llavors, 
per aquest motiu votarem en contra. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Primer de tot, gràcies per les vostres intervencions. Segon, crec que ja ho hem 
explicat més d’una vegada, les modificacions de crèdit són una tècnica 
pressupostària que es fa a tot arreu, no només en aquest Ajuntament sinó a 
altres Ajuntaments i altres Administracions. Ho hem dit més d’una vegada, no 
sé què faria la Generalitat o l’Estat si no poguessin fer modificacions de crèdit, 
però probablement no farien res. Clar que pel que fan alguns, doncs millor, és 
que no cal que facin modificacions de crèdit perquè ni amb modificacions 
farien govern. 
 
Més enllà d’això dir dues coses. Encara que no es puguin executar en el 
pressupost del 2015, en l’any del 2015, aquestes modificacions s’incorporen al 
pressupost del 2016 i, per tant, es podran executar durant el 2016. 
 
El fet de posar-les ara i no al pressupost de 2016, vol dir que nosaltres el que 
complirem és la regla de la despesa, si posem tot això en pressupost del 2016 
potser incompliríem aquesta regla de la despesa. És molt tècnic, però és el 
que hi ha. 
 
I per últim, dir que aquí hi ha moltes despeses que no es poden posar en un 
pressupost perquè quan es fa un pressupost el que sempre s’ha de tenir en 
compte és una cosa que es diu: el principi de prudència. És a dir, que les 
despeses les has de posar quan realment les coneixes, i els ingressos quan 
estan realitzats. 
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Nosaltres no sabem ara si l’any que ve, al 2016, rebrem més o menys diners 
d’altres administracions. Hi ha algunes que sí, que estan absolutament 
pautades, com són la participació en els tributs de l’Estat, però hi ha altres 
subvencions que no sabem si les rebrem, llavors no podem posar-los en 
ingressos perquè no tenim cap paper, cap document fefaent que ens digui 
que tindrem aquests ingressos. 
 
Si això ho posem en despeses i no està en ingressos, llavors tindrem un 
problema, perquè encara que quadrem fent una previsió d’ingressos que no 
sabem si tindrem, si no tenim això al final, incorrerem no en superàvit sinó en 
dèficit. Llavors ni complirem la Llei d’Estabilitat Pressupostària ni complirem 
absolutament res. Ho dic perquè, si anys, si mesos, doncs  al mes que ve ja no 
perquè estem acabant l’any, però si l’any que ve hi ha modificacions de crèdit, 
també, que sapigueu que aquesta és l’explicació. Si no us sembla malament, 
no ho explicaré més, ja ho deixo amb aquesta explicació que crec que és 
bastant clara de perquè es fan aquestes modificacions de crèdit. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

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

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
 
 
Punt sisè.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció i de les Ordenances Fiscals, per al proper 
exercici de 2016. 

Aprovar provisionalment 
la modificació de les 
Ordenances Fiscals 2016 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vistes les modificacions proposades de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció i de les Ordenances Fiscals, per al proper exercici 2016 per tal de 
d’actualitzar-les i adequar-les tant en el seu contingut econòmic com normatiu, a la 
legislació vigent, 
 
En aquest sentit aquest Ajuntament considera necessari i oportú, d’acord amb l’Avenç 
de Cornellà associació sense ànim de lucre, per la defensa del patrimoni arquitectònic, 
històric i cultural de la Ciutat de Cornellà, donar compliment material a les previsions 
de mesures econòmiques en favor de particulars, establertes a l’article 10 de la 
Normativa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic 
i catàleg de Cornellà de Llobregat aprovat per la comissió territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el dia 17 de juliol de 2002. Amb aquest objectiu s’estableix una subvenció 
anual de l’impost de Bens Immobles en favor dels titulars de bens inclosos en el 
catàleg de Cornellà de Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic que compleixin les 
condicions de conservació i ús establertes en el Pla Especial o que hagin realitzat una 
intervenció de protecció o millora d’aquests bens patrimonials protegits. 
 
Per una altre banda, també és voluntat d’aquest Ajuntament tractar i aplicar dins les 
mesures a incloure en l’Acord Social 2016-2020 l’aprovació d’una nova regulació de la 
tarificació social d’acord amb l’article 25 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril del Text Refós 
de Hisendes Locals i l’article 44 del Text Refós de la Llei de Hisendes Locals. 
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Atès el que disposa l’article 178.1 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, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, previ informe de la 
Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció i de les Ordenances Fiscals, que tot seguit s’indiquen i que 
hauran de regir a l’exercici 2016, de conformitat amb l’annex núm. 1 del present 
acord: 
 
Número Tribut  
 
  Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
 
 1 Impost sobre bens immobles. 
 
 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
 5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
 8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
 17 Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres, reserves de la 

via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega) 
 
 18 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals. 
 
 19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses activitats. 
 
 
Segon.- La Junta de Govern Local, en l’exercici de les seves competències, aprovarà el 
primer trimestre de cada any les Bases per la concessió d’ajuts, fins a un màxim del 
95% de l’import anual de l’impost de Bens Immobles, en favor dels  titulars dels bens 
inclosos en el catàleg de Cornellà del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic que 
s’adeqüin a les condicions d’ús i conservació establertes a la normativa del Pla 
Especial o que hagin realitzat una intervenció de protecció o millora d’aquests bens 
patrimonials protegits. 
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Tercer.- La Junta de Govern Local aprovarà un nou sistema de tarificació social per ser 
aplicar a partir del setembre del any 2016. Aquesta proposta es realitzarà amb les 
següents fases: 
 

Primera: Estudi i anàlisi de l’abast de la proposta a realitzar: finalitzant el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Segon: Establiment de criteris, debat i concreció de la proposta: finalitzant 
segona quinzena de l’abril de 2016. 
 
Tercer: Aprovació de la proposta de tarificació social per part de la Junta de 
Govern Local en el marc de l’aprovació dels preus públics 2016/2017: primera 
quinzena de juny de 2016. 

 
 
Quart.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Cinquè.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Sisè.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent  els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 
1 de gener del 2016. 

 
... 

 
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 sisè és aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció de les Ordenances Fiscals, per a l’exercici 
2016. 
 



 44 

A veure, el primer missatge que vull donar en aquesta intervenció -vull 
realçar-ho- és que hi ha congelació fiscal. És a dir, tots, i repeteixo, tots els 
tributs, impostos, preus públics i taxes que depenen d’aquest Ajuntament no 
tindran cap pujada durant l’exercici 2016, quedaran congelats, zero per cent 
d’increment el 2016, tot i tenir en compte que l’índex de preus al consum de 
l’any 2015 estarà previsiblement entorn del 0,5% en positiu. Tot i que en 
dades d’avui estem en negatiu, en 0,7. Però la previsió per tancar aquest any 
és de més 0,5 i la inflació prevista per l’any 2016 serà de l’1,1. 
 
Nosaltres proposem 0% quan l’índex de preus al consum, segons les dades 
que contenen o que es contenen en el projecte de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat de 2016, serà d’1,1. Per tant no es modifiquen les tarifes 
dels impostos i taxes a les Ordenances Fiscals per al 2016. És el primer 
missatge que vull que quedi clar en aquest cas. 
 
També és important deixar clar que aquest Ajuntament s’ha acollit a 
l’aplicació del coeficient reductor del valor cadastral de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat, i això suposa un decrement en aquest valor cadastral d’un 
18%. 
 
Per tant, en allò referent a les liquidacions de l’Impost de Plusvàlua per 
compravenda o per herència, aquest tribut baixarà un 18%. És a dir, els 
ciutadans i ciutadanes que hagin de liquidar aquest tribut durant el 2016 
hauran de pagar un 18% menys. Recordo també ara que aquesta situació ja es 
va donar al 2013, quan aquest Ajuntament ja es va acollir a una mesura 
similar, i en aquell cas el decrement del valor cadastral va ser d’un 15%. 
 
Deixaré clar ara dos aspectes que considero que també són importants en 
aquesta proposta d’aprovació inicial de les Ordenances Fiscals. 
 
La primera és que aquest Ajuntament considera necessari i d’acord en aquest 
cas amb l’entitat de l’Avenç de Cornellà, donar compliment a allò que diu la 
normativa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric Artístic i 
Arquitectònic i Catàleg de Cornellà de Llobregat. I amb aquest objectiu el que 
proposem en aquest cas, és que establirem una subvenció anual de l’Imposts 
de Béns Immobles a favor dels titulars de béns inclosos en aquest Catàleg de 
Patrimoni Històric Artístic i Arquitectònic de Cornellà, que compleixin les 
condicions de conservació i ús establertes en el Pla Especial o que hagin 
realitzat una intervenció de protecció o millora d’aquests béns patrimonials 
protegits. 
 
La segona, per altra banda també és voluntat d’aquest Ajuntament tractar i 
aplicar dins d’aquelles mesures que ja s’han comentant més d’una vegada, 
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però que s’inclouran en el proper Acord Social del 2016-2020, l’aprovació 
d’una nova regulació de la tarificació social, d’acord amb l’article 25 de la Llei 
89, de 13 d’abril, del Text Refós d’Hisendes Locals, i amb l’article 44 del Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Per tant la Junta de Govern, en l’exercici de les seves competències, haurà 
d’aprovar en el primer trimestre de cada any bases per a la concessió d’ajuts 
fins a un màxim del 95%, en l’impost anual dels immobles, en aquest cas en 
favor dels titulars dels béns inclosos en el Catàleg de Patrimoni Històric 
Artístic i Arquitectònic de Cornellà.  
 
També la Junta de Govern aprovarà un nou sistema de tarificació social per a 
ser aplicat a partir del setembre de l’any 2016, i amb una temporalització que 
en tot cas queda dita en l’acord que es sotmet a l’aprovació. En qualsevol cas 
a partir del setembre de l’any 2016 haurà de estar vigent aquesta nova 
tarificació social. 
 
A banda d’això, en el proper any fiscal, el 2016, es mantindran, més enllà de 
realitzar aquells canvis necessaris que hem de fer per adequar les nostres 
Ordenances Fiscals a les normes legals aparegudes durant l’últim any. I les 
següents modificacions, aquestes es mantenen, i ho explico perquè desprès 
faré un esment de perquè ho dic. 
 
En l’àmbit de l’IBI, d’acord amb les mesures de suport a l’emprenedoria, 
bonificar en un 95% de la quota de l’impost a tots aquells emprenedors i/o 
emprenedores que durant l’exercici 2015-2016 iniciïn una nova activitat.  
 
En l’àmbit de l’ICIO, de l’Impost sobre Construcció i Obres també una 
bonificació del 95% en els mateixos termes, és a dir, a tots aquells 
emprenedors i emprenedores que durant l’exercici 2015-2016 iniciïn una nova 
activitat. Aquestes dues bonificacions que he dit són del 95%, es completarà 
fins el 100% segons les bases reguladores d’ajuts a l’emprenedoria, les que 
nosaltres coneixem o es coneixen com a bases quota zero.  
 
I això ho comento en aquest moment, ja que encara que això es manté, el que 
farem en aquestes bases –ho avanço- és que seran ampliades en més supòsits 
d’edat, de situació laboral i algun més. 
 
També dir que al 2014 es va afegir en les Ordenances Fiscals, allò que té a 
veure amb l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, és a dir, de les plusvàlues, l’exempció en les transmissions derivades 
de dacions en pagament així com les transmissions realitzades en execucions 
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hipotecàries judicials o notarials, tant en un cas com en l’altre el supòsit que 
marcava la Llei en aquell moment. 
 
I també ho comento ja que en aquest cas aquesta ciutat va anar més enllà de 
tot això. I va aprovar les bases dels ajuts fiscals, no només per l’IBI, que ja fa 
molt de temps que es fa sinó també per aquestes plusvàlues. A l’any 2015 es 
van aprovar aquestes bases i també ho comento perquè a l’any 2016 
òbviament es tornaran a aprovar, i també es flexibilitzaran i s’ampliaran els 
criteris econòmics, laborals, etc per a la seva concessió. 
 
Aquestes bases que s’hauran d’aprovar per la Junta de Govern, òbviament 
abans hauran de passar per la Comissió Informativa, en la qual tindrem temps 
de discutir, de parlar i d’intentar incorporar entre tots, si pot ser per consens 
molt millor, algunes actuacions en aquest cas. 
 
Aquestes són les modificacions més importants que es fan en relació a les 
Ordenances Fiscals. Modificació que el que volem és implementar-les sobre 
una política pressupostària que està pensada un any més, i desprès en 
parlarem del pressupost, per fer front a la situació econòmica actual sense 
desatendre el que nosaltres creiem que són els serveis bàsics, especialment 
d’acció social, política social, d’educació, política educativa, d’ocupació, 
política ocupacional. I amb un nivell d’inversions que creiem és suficient i molt 
important en termes quantitatius. 
 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc i com a qüestió prèvia, un suggeriment de cara a pròxims 
exercicis que, pel que tinc entès, en altres mandats s’establia així el debat, 
que és no portar al mateix Ple les Ordenances Fiscals i el pressupost. Com jo 
crec que facilita més el debat, permet que puguem aprofundir tots més en les 
aportacions, i sobretot facilita molt més la feina a l’oposició. I crec que podria 
ser interessant el recollir aquest suggeriment. 
 
En segon lloc i entrant en les Ordenances Fiscals i en la previsió d’ingressos 
prevista, és que, en ocasions, s’ha de fer un exercici de fe, no? perquè ens 
pressuposten uns ingressos que al cap d’un any resulta que aquest pressupost 
d’ingressos s’ha incrementat en un terç pràcticament, que no és una cosa 
menor. És a dir, tenim pressupostats uns ingressos de 75 milions d’euros, i 
quan es liquida el compte a l’exercici següent, doncs, el pressupost 
d’ingressos es veu incrementat substancialment.  
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Pel que crec que hauríem de fer un exercici de realisme en el sentit de 
preveure majors ingressos, perquè segurament si fem aquest exercici de 
realisme de que reflecteixi el pressupost el que realment, en base a exercicis 
anteriors, l’Ajuntament de Cornellà ha recaptat, doncs podrem fer una política 
de despesa molt més d’acord amb els ingressos reals. I sobretot una política 
fiscal una mica més sensible amb la butxaca dels ciutadans.  
 
Vostè ens ha comentat que en termes generals el que es proposa és una 
congelació d’impostos, de taxes i de preus públics, i jo li dic, gràcies. Gràcies, 
doncs, clar, amb la pressió fiscal tan elevada que existeix a Cornellà, doncs 
home, només hagués faltat que un any més o en aquest exercici, en aquest 
cas, ens haguessin incrementat els impostos, taxes i preus públics.  
 
Per tant celebrem que el Govern hagi apostat per una congelació dels 
impostos a Cornella, però una congelació que nosaltres entenem que no és 
suficient, perquè tornem una mica al discurs que ja hem fet en altres ocasions, 
si l’Ajuntament està sanejat i si al final d’exercici hi ha superàvit, si hi ha 
marge, en lloc d’incrementar la despesa, doncs fem una reducció d’impostos, 
taxes i preus públics. 
 
Jo estic convençut que els ciutadans de Cornellà ho agrairan, també els seus 
votants, estic convençut que estaran d’acord en un reducció generalitzada 
d’impostos a Cornellà, perquè des del nostre punt de vista, creiem que es pot 
i s’ha de baixar la pressió fiscal a Cornellà. Hi ha marge, i si no baixar la pressió 
fiscal, almenys sí establir majors mesures de bonificacions, de subvencions, de 
facilitar el pagament d’aquests tributs, de les taxes, de l’IBI. 
 
Des del nostre punt de vista, la recuperació econòmica que s’està produint 
poc a poc al nostre país, obliga a totes les Administracions públiques a posar 
més diners a la butxaca dels ciutadans, i Cornellà no pot ser excepció en 
aquest sentit. 
 
Entenem que hi ha marge a l’IBI, hi ha molt marge a l’IBI, hi ha marge també a 
l’Impost de Vehicles, l’Impost sobre Construccions. Som conscients que en 
ocasions el pressupost de l’Ajuntament de forma sobtada es veu obligat a 
suportar el que altres Administracions, en aquest cas per exemple, la 
Generalitat de Catalunya, doncs no paga el que li correspon. Però home, 
tampoc això és un furat de tal magnitud al pressupost municipal com per a no 
poder realitzar una reducció de la pressió fiscal a Cornellà. 
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Insisteixo, entenem que hi ha marge, celebrem la congelació, encara que per a 
nosaltres no sigui suficient. Confiem en què el Govern local doni una volta 
més a les Ordenances Fiscals. Nosaltres en període d’al·legacions presentarem 
una sèrie de propostes encaminades precisament a reduir la pressió fiscal a 
Cornellà, que confiem siguin recollides pel Govern Local. Anunciar la nostra 
abstenció. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En definitiva, el plantejament que fa el Partit Popular –com tothom deu 
suposar- és contrari absolutament, està en les antípodes del plantejament 
que fem nosaltres en relació a la fiscalitat. Nosaltres sí que creiem que és 
oportú fer els debats conjunts ingressos i despeses, de fet, així ho vam 
plantejar ja fa alguns anys. I és més, creiem que fins i tot avui era important 
incorporar alguns preus públics, algun debat sobre els preus públics en el 
propi debat sobre Ordenances Fiscals, i en aquest sentit, vam fer arribar algun 
comentari a l’Equip de Govern de cara a poder incorporar alguna referència 
en l’acord sobre ordenances. 
 
Nosaltres criem que el debat s’ha de fer conjuntament, i creiem que en 
aquesta ciutat el que correspon és anar a un sistema fiscal el més progressiu 
possible. I, per tant, en la mesura de les possibilitats d’aquest Ajuntament, 
tots aquells impostos, tots aquells preus públics, totes aquelles taxes que 
anessin amb una lògica progressiva, és a dir, que pagui més qui més té, amb 
una prèvia, aquells serveis que ja venen finançats, no els paguem dos cops. 
Per tant, no estem en contra dels repagaments i d’algunes coses que de 
vegades alguns altres Ajuntaments sí fan. 
 
En aquest sentit, per a nosaltres té molta lògica que avui s’incorpori en l’acord 
la proposta de tarificació social en els serveis municipals de cara a que, en la 
mesura de les possibilitats, en funció de l’escenari que es vagi dibuixant i de 
les demandes que hi hagin, aquelles persones, aquelles famílies que vulguin 
accedir als serveis públics i als serveis municipals, hi col·laborin, hi participin, 
paguin en funció de la seva renda. 
 
Per a nosaltres el que té sentit és que l’Ajuntament tingui una política potent 
de subvenció a aquella gent que pitjor ho passa. I que, per tant, en el cas de 
que hi hagi famílies amb necessitats que no poden fer front als impostos 
municipals, no poden fer front als preus públics, no poden fer front a les 
taxes, que sigui l’Ajuntament qui ha de preveure, amb previ anàlisis de la seva 
situació social, els mecanismes necessaris perquè la gent no pateixi més per 
culpa de l’Ajuntament i dels seus impostos. 
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Per tant donarem suport i així ho farem en els casos que així se’ns plantegi, a 
aquelles subvencions o aquells plantejaments, aquelles propostes que ajudin 
a la gent que pitjor ho passa de la nostra ciutat a fer front a l’IBI, a fer front a 
les plusvàlues, a fer front als impostos que li corresponguin. 
 
No estem d’acord en cap cas en baixades generalitzades d’impostos per 
tothom igual, ni estem d’acord amb congelacions acrítiques en relació al 
conjunt de la ciutat. 
 
Entenem que els ciutadans i les ciutadanes a peu de carrer, segurament no 
toca que paguin més impostos, però sí que creiem que a la ciutat hi ha gent 
que pot pagar més impostos. I quan dic gent dic algunes empreses, alguns 
centres comercials, algunes entitats que sí que poden aportar més a la ciutat i 
em sembla raonable que se’ls hi demani un esforç complementari a la situació 
que tenim. 
 
En definitiva, nosaltres el que creiem és que cal ajudar a la gent que pateix, cal 
ajudar també a la gent que intenta generar activitat econòmica a la ciutat, 
especialment a aquella gent que intenta generar activitat econòmica a la 
ciutat, creant llocs de treball o mantenint els llocs de treball, per tant, en això, 
ens hi trobaran. I també creiem que és important que cadascú aporti a la 
ciutat en funció de la seva situació, perquè la ciutat li pugui garantir a tothom 
oportunitats de desenvolupament personal i social. 
 
Per tant donarem suport a aquesta proposta d’ordenances. Entenem que és 
bastant social i que pot ajudar a la gent a viure millor en la nostra ciutat. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Entenem que la intenció de l’Equip de Govern no és pujar els impostos, i 
mantenir les taxes, ara bé, també considerem que degut a la situació actual 
on moltes famílies han vist reduït el seu poder adquisitiu en els últims deu 
anys aproximadament un 15%, entenem que el que hauria de fer el Consistori 
seria adaptar-se més a aquesta situació, i no tan sols mantenir els impostos i 
les taxes sinó reduir-los. 
 
Continuem sent un dels Ajuntaments amb un dels IBIS més elevats, per tant 
cal una revisió de tot plegat. Tot i això, amb el compromís per incloure una 
nova tarificació social i la concessió d’ajuts en l’IBI pels titulars de béns 
inclosos al Catàleg de Cornellà de Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic de 
la ciutat, el posicionament en aquest cas, és l’abstenció. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Aquest és el primer Ple sobre Ordenances Fiscals i Pressupostos en què 
Ciutadans de Cornellà participa. No obstant, el fet de no haver tingut 
representació anteriorment al Consistori, no ha impedit que presentéssim 
propostes i que aquestes fossin acceptades i incloses a les vigents Ordenances 
Fiscals. 
 
Per al pròxim exercici se’ns ha presentat per part del President de la Comissió 
Informativa d’Economia i Governança, la proposta de modificació de les 
vigents Ordenances Fiscals. 
 
En primer lloc, manifestem la nostra disconformitat amb el fet de que se’ns 
presenti una proposta d’acord que contingui punts no relatius a les 
Ordenances Fiscals, com en aquest cas el tercer punt. 
 
La Junta de Govern Local aprovarà un nou sistema de tarificació social per a 
ser aplicat a partir de setembre de l’any 2016. Considerem que això poc té a 
veure amb l’eventual modificació de les Ordenances Fiscals que aquí es debat. 
La proposta de tarificació social és una cosa relativa als Preus Públics, i el 
debat dels mateixos es realitza al mes de juliol. Així doncs, el més adequat 
seria presentar-ho en aqueix moment. O bé, com és un tema que les diferents 
forces polítiques poden estar d’acord i arribar a un consens, hauria sigut 
convenient introduir-ho de forma separada a través d’una moció i mai en la 
mateixa proposta de modificació de les Ordenances Fiscals. 
 
El Grup municipal de Ciutadans Cornellà, una vegada revisada la proposta de 
modificació, està d’acord amb moltes d’elles. La majoria de les mateixes 
versen sobre temes purament formals, regulats per llei estatal i que s’han de 
fer, per tant, una transposició de la mateixa a nivell local, encara que trobem 
a faltar més bonificacions, evidentment també volem mostrar el nostre acord 
amb el sistema de tarificació social que es proposa, i ens reiterem en què això 
s’hauria d’haver presentat de forma separada a la present proposta de 
modificació. 
 
Ara bé, no podem mostrar la nostra conformitat davant de la pujada del tipus 
de gravamen de l’IBI que se’ns proposa. En quant als béns immobles de 
naturalesa urbana es refereix, el tipus de gravamen passa d’un 0,48 a un 0,59, 
el que significa un augment del 21,90%. I el tipus de gravamen incrementat 
per a usos industrials, comerços i oficines passa d’un 0,45 a un 0,88, és a dir, 
un augment d’un 21,95%. A més, per aquest IBI s’han modificat els llindars, de 
manera que la quantia al final a pagar resulta més elevada. 
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És evident que aquesta pujada ve motivada perquè Cornellà ha sigut un dels 
municipis que de forma voluntària s’ha acollit a l’actualització del valor 
cadastral que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016, de manera que el valor cadastral ha disminuït en un 18%. S’ha de 
remarcar la paraula “voluntàriament”, doncs ningú ha obligat a l’actual Equip 
de Govern a acollir-se a aquesta disminució del valor cadastral. De fet, el valor 
cadastral resulta de l’aplicació dels criteris de valoració recollits a la Ponència 
de Valors del municipi corresponent, i que no s’ha de reduir ara en un 18% 
sense que aquesta Ponència hagi tingut lloc. 
 
Per il·lustrar-ho millor amb un exemple, el valor cadastral mitjà de l’exercici 
anterior era de 95.118 euros, i el percentatge de gravamen d’un 0,48. Així 
doncs, sense aplicar cap bonificació, es pagaven 460,37 en concepte d’IBI. Al 
pròxim exercici, aplicant la reducció del 18% del valor cadastral, el valor 
cadastral mitjà serà 77.996,76 euros, i amb el gravamen del 0,59, es pagaran 
460,18 euros. De fet, l’import a pagar és quasi igual en el cas dels béns 
immobles de naturalesa urbana que a l’exercici anterior. 
 
Ara bé, per què el ciutadà té que pagar el mateix import d’IBI que l’any passat 
si al 2016 la seva vivenda costa un 18% menys?, es suposa que aquest ciutadà 
hauria de pagar un 18% menys d’IBI. La proposta que realitza l’Equip de 
Govern pujant el gravamen de l’IBI suposa que el ciutadà veurà augmentada 
la seva pressió fiscal, és a dir, el percentatge de diners que aporta a 
l’Ajuntament de Cornellà. A més, encara que el ciutadà surti beneficiat en cas 
de la venda del seu immoble, qui ven a dia d’avui una vivenda?. Sols aquells 
que volen especular o aquells que es puguin permetre aqueix luxe, però no el 
ciutadà mitjà. 
 
Des de Ciutadans sempre hem advocat per una congelació de l’IBI, i màxim als 
temps de crisi actuals, en temps de desocupació. A la proposta que es 
presenta no s’està fent efectiva la congelació, doncs el tipus de gravamen com 
ja s’ha dit anteriorment- s’augmenta. El que s’està realitzant és una pujada 
encoberta de l’IBI.  
 
Per a una congelació real del mateix, el tipus de gravamen s’ha de mantenir 
tal i com estan les Ordenances Fiscals de 2015, i que els ciutadans aquest any 
paguin menys, ja que el Govern ha decidit acollir-se de forma voluntària a la 
reducció del valor cadastral. 
 
Nosaltres, evidentment no anem a demanar una rebaixa del 18% de l’IBI, 
encara que tenint en compte l’increment dels ingressos finals hauríem de 
sol·licitar-la. Però sí que demanarem una rebaixa del 10%, ja que els diners 
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han d’estar a la butxaca dels ciutadans i no a les arques de l’Ajuntament. I si 
en temps de crisi, al ciutadà li estem demanant que s’estrenyi el cinturó, 
l’Ajuntament també ho ha de fer i ha de saber retallar en despeses supèrflues. 
 
Per tant el nostre sentit del vot en la modificació de les Ordenances Fiscals 
serà en contra. No obstant, aquest Grup municipal deixa la porta oberta. Això 
significa que presentarem una sèrie d’al·legacions en temps i forma, una de 
les quals versarà –com ja hem comentat- sobre la reducció de l’IBI o sobre la 
congelació del tipus de gravamen, en cas de mantenir-se el mateix valor 
cadastral que l’any anterior. Si les nostres al·legacions són acceptades, llavors 
procedirem a modificar el nostre sentit de vot. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Des de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, volem dir que estem en 
desacord amb la manera com aquest Equip de Govern gestiona les 
Ordenances Fiscals, ja que el treball es fa des de l’autosuficiència, sense 
participació, no per part dels Grups polítics que conformen aquest Ple, que sí 
que hem tingut lloc per participar sinó per part dels veïns i les veïnes que 
conformen la nostra ciutat. Les Ordenances Fiscals haurien d’haver estat 
objecte d’audiència pública, amb informació detallada de les mateixes.  
 
La nostra manera de veure també les normatives fiscals és poder afavorir de 
la millor manera possible a les famílies amb rendes baixes i en situació de 
pobresa. I per aquest motiu, respecte, per exemple, l’impost de l’IBI, 
l’Ajuntament té la possibilitat de modificar les rendes baixes a l’igual que ja a 
dia d’avui, per exemple, es bonifiquen les famílies nombroses. 
 
I també es podria afegir un recàrrec del 50% sobre els immobles desocupats 
més d’un any com, per exemple, els que té l’església, que recordem que 
encara que aquesta està exempta de pagar l’IBI per edificis dedicats al culte, a 
dia d’avui continuem tenint molts edificis de l’església que, encara que no 
estiguin destinats al culte, continuen sense pagar l’IBI. També parlem dels 
pisos de la SAREB, dels tenidors de pisos o de solars abandonats. 
 
Llavors no estem parlant de l’IBI sinó de bonificar les rendes baixes, per 
aquest motiu demanaríem un estudi pormenoritzat que es faci de bonificació i 
que s’arribi a més famílies amb rendes baixes. 
 
I per l’altra costat introduir un recàrrec del 50% a la quota liquida de l’IBI amb 
pisos desocupats més d’un any, en els casos que ja he comentat abans. 
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Respecte a l’impost de la plusvàlua, aquest any s’ha fet aquesta disminució 
del valor cadastral, i demanaríem que sí, que cada any es faci, s’analitzi el 
percentatge que s’ha d’aplicar, ja que durant els últims anys estem patim una 
greu crisi i això continuarà passant. I ja sabem que el valor cadastral 
s’actualitza cada molts anys, llavors sí que encara que el valor cadastral no es 
pugui actualitzar cada any, sí el percentatge que tenim en aquest impost. 
 
Respecte a l’impost de construcció, també voldríem demanar que es declari 
d’utilitat municipal la construcció d’habitatges de lloguer social a efectes 
d’una bonificació del 50% sobre aquest mateix. 
 
I també volíem comentar sobre la tarificació de les escoles bressol, recordem 
que no s’ha portat a terme la Moció que aquest mateix Equip de Govern, al 
setembre de 2014 va aprovar, segons la qual el primer semestre d’aquest any 
s’hauria d’haver fet una revisió per afavorir precisament les famílies amb 
rendes més baixes. 
 
Per tots aquest motius nosaltres votàrem en contra. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Primer de tot gràcies per les vostres intervencions. El fet de que es faci el 
debat de les Ordenances i del Pressupost al mateix Ple, bàsicament és perquè 
les Ordenances no deixa de ser una part dels ingressos, la que depèn en 
aquest cas de l’Ajuntament cent per cent. I per tant es suposa que si una part 
dels ingressos són les Ordenances, parlar de política de despeses quadra 
bastant amb parlar de la política d’ingressos. 
 
En quant al que comentàvem abans i el que vostè ha comentat dels ingressos, 
que es veuen incrementats, miri, hi ha temes que no els pots preveure, i poso 
tres exemples molt senzills. 
 
Primer, el tema de les plusvàlues. Durant l’any 2015 s’han venut tres edificis 
del World Trade Center i això ha suposat plusvàlues per valor de quasi dos 
milions d’euros. Això, òbviament, no es sap si passarà o no passarà, perquè 
cap de nosaltres no sabem si els amos del World Trade Center van a vendre. 
Aquests dos milions es van incorporar, i què és va fer?, política social i plans 
d’ocupació. Per tant, dos milions més per al pressupost, una modificació de 
crèdit. 
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Tampoc sabem exactament què vindrà de l’Estat, les participacions en l’ingrés 
de l’Estat o bé la cistella d’impostos. Són previsions que, a més, van sobre els 
ingressos que tenen dos anys anteriors, amb la qual cosa, hi ha vegades i, 
normalment, com ja s’ha dit abans, utilitzàvem el principi de prudència, anem 
més a la baixa, Amb la qual cosa normalment s’acaba ingressant més, però 
senzillament perquè nosaltres som prudents. 
 
Vostè ha comentat i algun Grup també que la pressió fiscal és elevada. Només 
perquè tinguem la dada, per exemple, a la comunitat econòmica, perdó, a la 
comunitat catalana, que és com ho posa a l’estudi que tinc aquí, l’índex de 
pressió mitjà és de 645,40 euros, Cornellà 558,27. A la província de Barcelona, 
dels 311 Ajuntaments que han sigut estudiats en quant a pressió fiscal, sent 1 
el que més pressió fiscal té, ocupem el lloc 225 sobre 311. A Catalunya el lloc 
565 i a l’Estat Espanyol el 2244. Si parlem de pressió fiscal i diem que és alta, 
doncs les dades ens diuen el contrari. 
 
Però si parlem d’altra cosa, crec que és important també, què és l’esforç fiscal 
i què té a veure amb l’IBI. L’IBI que s’està cobrant ara mateix respecte a l’IBI 
màxim, el que és l’esforç fiscal, és un 41,46% a Cornellà, quan a la província de 
Barcelona és 61,72. És a dir, almenys per l’any 2014, vam sortir bastant ben 
parats en quant a pressió fiscal i a esforç fiscal. Més que res per a què quan 
parlem també tinguem una mica aquestes dades. 
 
En quant a facilitar el pagament dels impostos, bé, aquest Ajuntament va 
passar de tenir un fraccionament a quatre mesos a tenir-lo a sis, i a partir del 
gener el tindrem a dotze. Amb la qual cosa, s’està treballant. Estic d’acord 
amb vostès, s’està treballant en això. 
 
El forat si és de molta o poca magnitud el deute de la Generalitat, abans ens 
comentàvem des de Crida, 4,6 milions d’inversions pel tema de la modificació 
de crèdit, és un 6%. Bé, el que ens deu a aquesta ciutat, no a l’Ajuntament, als 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat, la Generalitat de Catalunya 
actualment són dotze milions d’euros, o sigui, quasi tres vegades la 
modificació de crèdit, és a dir, un 18%. Cadascú que pensi que si el forat és de 
magnitud o no ho és. 
 
Els preus públics són ordenances, i com els Preus Públic són ordenances,  
l’Equip de Govern enten que qualsevol cosa que té a veure amb ordenances, 
si són preus públics, es poden discutir al Ple. I és voluntat política d’aquest 
Ajuntament, i també, fruit del consens que ha hagut amb altres Grups polítics 
d’aquest Consistori i acords amb entitats de la ciutat, en aquest cas amb 
l’Avenç, adoptar aquest compromís de posar a l’acord el que significa la 
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tarificació social i el que signifiquen aquestes subvencions que ajudaran als 
propietaris de béns catalogats com a patrimoni. 
 
Audiència pública hi ha, aprovem ara d’una manera provisional, es publicaran 
aquestes ordenances i hi ha trenta dies per a què es presentin al·legacions, 
al·legacions que poden ser de Grups polítics, poden ser d’entitats, etc. Amb la 
qual cosa hi ha audiència pública, i ara mateix, a partir de que siguin 
publicades, es podran presentar aquestes al·legacions. 
 
El tema dels pisos de l’església que no estan dedicats a culte, paguen IBI. Si hi 
ha algú que no pagui és un error, paguen IBI, perquè, senzillament, es deixa 
de pagar IBI quan s’exerceix l’activitat, és a dir, si no hi ha una activitat 
eclesiàstica no estan exempts, per tant paguen IBI. 
 
I acabo amb el tema del valor cadastral i el tema del coeficient. Anem a veure, 
per a què estiguem en equilibri el valor cadastral ha de ser entre el 50% i el 
60% del valor de mercat. Abans d’efectuar aquest decrement del valor 
cadastral voluntari, com diu vostè, del 18%, estàvem al 71. És a dir, el valor 
cadastral era el 71% del valor de mercat. Amb la qual cosa, baixant aquest 
18% ens situem en el que es diu que és l’equilibri. I això és una recomanació, 
tant del Ministeri d’Hisenda com de la Direcció General del Cadastre, que 
recomana a la majoria dels Ajuntaments que estan en aquesta situació que 
s’acullin a aquest decrement del cadastre. 
 
Per tant, és voluntari, sí, però aquest voluntarisme -entre cometes- que tenim 
afecta als ciutadans. I afecta als ciutadans no en negatiu, com vostè diu, sinó 
absolutament en positiu. I no només al que es refereix al tema municipal, és a 
dir, al 18% que baixaran les plusvàlues, sinó en allò que té a veure en l’impost 
de Patrimoni, a l’impost d’Actes Jurídics Documentats, a l’impost de 
Successions i Donacions, a l’impost de les Rendes de les Persones Físiques en 
la segona vivenda que tributa per valor cadastral, i per tant es tributaria 
menys amb aquest 18%. 
 
Aquests quatre impostos no són municipals, però sí que és cert que la decisió 
de l’Ajuntament, voluntària, al final acaba afectant a la butxaca dels ciutadans 
en positiu si tenen que fer declaració de patrimoni, declaració a l’IRPF per 
tenir una segona vivenda, o bé si tenen que efectuar la liquidació d’Actes 
Jurídics Documentats o Successió i Donació. 
 
Per últim, ja he deixat clar que el valor cadastral no té res a veure amb el valor 
de mercat, com tampoc té res a veure amb el valor de taxació, com tampoc té 
a veure amb el valor comptable. Encara que tot tingui a veure amb el mateix 
bé, aquests quatre valors no tenen absolutament res a veure. Amb la qual 
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cosa, dir que una pujada del coeficient és una pujada d’impost, doncs home, 
és una mica donar-li, buscar-li tres o vint-i-cinc peus al gat. Realment, torno a 
dir, l’IBI, i vostè ho ha dit a l’exemple que ha posat, exemple que agraeixo, 
perquè nosaltres fem aquests exemples d’una part bastant important de la 
ciutat, i per això sabem òbviament que l’impost no puja, en aquest cas, un 0%, 
queda congelat. 
 
És a dir, es compensa absolutament la pujada del coeficient amb la baixada 
del valor cadastral. Li demano, si us plau, que no anem dient que baixar el 
valor cadastral empobreix al ciutadà i té que pagar més impostos, perquè 
estem dient una cosa que no és massa sensata, si vostè em permet aquesta 
expressió, i amb tot el respecte. 
 
Més enllà d’això, tot el contrari seria pujar impostos. De fet, ho he dit abans, 
congelem quan pujarà l’IPC. Congelem quan tots els contractes que estan 
signats per aquest Ajuntament van a pujar més de l’IPC. És a dir, en termes 
reals estem baixant els impostos, malgrat que en termes nominals, és a dir, el 
que paga cada persona sigui igual, en termes reals els impostos en aquesta 
ciutat al 2016 van a baixar. I no ho volia dir però ja que vostè em diu que 
pujaran, jo li dic el que realment és. 
 
En termes nominals congelats, en termes reals els impostos, els tributs que 
són impostos, taxes i preus públics baixaran en aquesta ciutat a l’any 2016. I 
ho he dit al principi, volia deixar-ho clar, i tal i com ho he dit al principi, ho dic 
al final. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Estan molt bé els rànquings de ciutats que ens ha comentat vostè sobre la 
mitjana de ciutats en la pressió fiscal, però clar, el rànquing és incomplert. 
Paral·lelament vostè em tindria que portar altre rànquing sobre la mitjana de 
la renda dels habitants de cadascuna d’aquestes ciutats i segurament veuria al 
fer la comparativa que els ciutadans de Cornellà, de mitjana, pagarien més 
impostos que les altres ciutats amb una renda més alta. Per tant, s’han de 
tenir en compte els dos rànquings. També el de la renda mitjana de la ciutat 
perquè quan jo m’he referit anteriorment i el Portaveu d’Iniciativa, a una 
baixada generalitzada d’impostos i de taxes, doncs home, jo no m’estic 
referint a les multinacionals que estan a la ciutat. 
 
No crec que a Cornellà hi hagi cap ciutadà que formi part de la llista Forbes 
dels cinquanta milionaris del mon, és gent de renda mitjana i, per tant, crec 
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que és bo per a tots ells el poder fer una baixada generalitzada d’impostos, 
taxes i preus públics. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Volia comentar quatre coses. A la valoració del valor cadastral vull afegir una 
cosa que no he dit abans. Lamento fer aquestes coses contínuament però és 
una de les coses que precisament el nostre Grup ha insistit varies vegades 
perquè el valor cadastral en relació a les plusvàlues, consideràvem que les 
plusvàlues en aquesta ciutat eren cares, per dir-ho ràpidament. 
 
Ja vam donar suport a la reducció del valor cadastral en el seu moment, 
perquè enteníem que sobretot afecten a les plusvàlues. I en aquest cas creiem 
que és important també veure-ho. 
 
Em sembla que no podem negar que la valoració cadastral que es va fer a 
Cornellà, es va fer en un moment de bombolla immobiliària d’alt nivell de 
preus dels habitatges i, per tant, estàvem molt pel damunt segurament del 
que passava a ciutats similars que havien fet la revisió de preus en un altre 
moment històric. Com que ho vam fer en un moment històric concret, a 
nosaltres ens semblava que era raonable que aquest valor cadastral baixés 
perquè la revisió es va fer en el boom de la bombolla immobiliària. Ni més ni 
menys. 
 
Per tant enteníem que això era bo i, a més, repercutia sobre les plusvàlues 
que enteníem que a la nostra ciutat eren prou altes i eren fruit de queixes del 
moviment veïnal i de diferents entitats que creien que les plusvàlues estaven 
altes. 
 
En relació a la tarifació social que està inclosa en aquest acord, nosaltres 
evidentment som conscients del que es va aprovar, entre d’altres coses 
perquè la vam votar a favor i vam impulsar la Moció. El que volíem era que 
constés explícitament avui, perquè si el debat el fem al juny ens trobarem que 
a l’inici del curs del setembre, no el tindrem aprovat. I, per tant, la nostra 
voluntat és que al setembre pugui estar funcionant això. Per això hem volgut i 
vam suggerir a l’Equip de Govern que es debatés en aquest apartat perquè 
creiem que era important. 
 
En relació a l’aprovació i el procés d’al·legacions. M’agradaria i faig la reflexió 
conjunta com a Grup municipal, que moltes de les coses que s’estan dient 
aquí es presentessin com al·legacions. Val la pena dir que si no s’aprovessin 
les ordenances no es podrien fer les al·legacions. Però, en tot cas, crec que és 
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important que en aquest període d’exposició pública, la gent, els diferents 
col·lectius, aquells Grups municipals que avui estem aquí, presentem les 
al·legacions que considerem oportunes per millorar, si és que és possible, 
aquesta proposta. 
 
Per tant nosaltres estem disposats com hem estat sempre a escoltar les 
propostes de la resta de Grups, de les entitats, del moviment veïnal, en relació 
a la millora d’aquestes ordenances. 
 
I la última cosa que em sembla important és que cal fer pedagogia. Jo vull 
interpretar, no sé, la Portaveu de Crida dirà si no és així, que del que estem 
parlant és que cal explicar a la gent quina és la proposta fiscal i cal escoltar a 
la gent en relació a la proposta que podríem fer. 
 
Penso que és una cosa important, un exercici important, s’havia fet al seu 
moment. Creiem que és una de les coses que cal millorar l’explicació, no 
només de per què recaptem sinó l’explicació de per què l’Ajuntament es gasta 
els recursos del ciutadans i les ciutadanes en determinades coses. Nosaltres 
som dels que creiem que els recursos públics han de ser explicats, han de ser 
justificats, han de ser lògicament consensuats amb la ciutadania en la mesura 
de les possibilitats.  
 
Això de “el dinero del vecino en el bolsillo mejor que en los servicios 
públicos”, a nosaltres en aquesta tesis no ens trobareu mai. Creiem que per a 
garantir les oportunitats de la gent res millor que els serveis públics. I, per 
tant, és important que els serveis públics s’expliquin i que la gent conegui 
perquè l’Ajuntament fa les coses. Creiem que això és una pràctica que s’havia 
fet en el seu moment, l’explicació a les entitats i que probablement val la 
pena que, en la mesura de la reforma i del replantejament dels Consells de 
Participació, es plantegi una altra manera d’explicar els pressupostos i 
d’explicar les ordenances. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Ràpid i per al·lusions, clar. 
 
Bé, en primer lloc, si els preus són ordenances fiscals, doncs és evident que el 
debat de preus públics es tindria que produir ara, junt amb aquestes 
ordenances fiscals i no al mes de juliol. 
 
I en segon lloc, efectivament ens sembla molt bé que es redueixi el valor 
cadastral, però mai –reitero- mai a costa del contribuent, i d’un augment de 
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pressió fiscal. L’IBI, de fet, és l’impost que més es paga i tota la resta 
d’impostos que s’han comentat no els paguen tanta població. De fet, poques 
persones tenen segones vivendes i, com ja he comentat abans, dubto molt 
que el ciutadà mitjà estigui per realitzar una venda de la seva vivenda. 
 
Així doncs, nosaltres advoquen per una congelació efectiva de l’IBI, és a dir, la 
congelació del tipus de gravamen. Gràcies. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer us volia demanar una petita cosa, i és que el nom del nostre Grup és 
Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, sí, no passa res, però últimament -
suposo que com és llarg- s’abreuja, però sí demano, si us plau, que ens dieu 
pel nom correcte. 
 
I respecte al que comentàvem, el que ha dit l’Arnau, és en el sentit que va la 
meva intervenció en aquest moment. Per audiència pública no volíem dir 
l’audiència pública que hi ha a dia d’avui, que és per emetre la lectura de la 
normativa fiscal sinó fer aquesta accessible als ciutadans de manera que hi 
hagi una participació real per part de la ciutadania i de totes les entitats. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Crec que el tema ja està suficientment debatut, no?. El que tinc que veure són 
les conseqüències que tindrà avui el que s’aprovi. I és que en aquesta ciutat 
l’any que ve el seus ciutadans pagaran el mateix. Però a la ciutat no li costarà 
el mateix, costarà més diners, i s’invertiran més diners si s’aproven desprès els 
pressupostos. Aquesta és la realitat. 
 
Aleshores, és una obligació i una responsabilitat assumir la gestió d’una ciutat 
que tindrà més despesa amb menys ingressos des del punt de vista de 
despesa corrent i d’ingrés corrent, que comentava abans el Sergio. 
 
Cada Ajuntament, cada ciutat és un mon. Hem vist Governs d’esquerres que 
han entrat en les últimes eleccions municipals que han plantejat pujades, hem 
vist Governs de dreta, d’esquerres, de Ciutadans, del Partit Popular, de tots, 
que han plantejat diferents sistemes en les seves ciutats en funció de la seva 
realitat. Sense anar molt lluny d’aquí, a deu quilòmetres, una gran ciutat, el 
mateix que hem fet abans d’una modificació de crèdit, allà Esquerra 
Republicana ha donat suport per fer vint-i-cinc obres més dins d’aquesta 
modificació de crèdit. 
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I aquí diuen no, bé, molt bé, però cada Ajuntament el que té que fer és 
intentar ser el més responsable en la gestió de la seva política d’ingrés, 
perquè estem parlant d’ingressos. I s’ha de ser prudent. Perquè clar, el paper 
ho suporta tot, podem posar quantitats de diners en aquests papers, però hi 
ha un problema en la vida i és que la despesa sí que la fas. Per tant, has de ser 
prudent pel que comentava abans el Sergio, hi ha tota una sèrie d’elements 
des del punt de vista de la política d’ingressos que tu no tens previst. 
 
I a més, he comentat amb tots els Portaveus dels Grups, la meva opinió és que 
aquest mandat serà dur. I com serà dur i estem a l’inici, més val marcar un 
ritme de prudència. 
 
Per què de prudència?, perquè destinem més de sis milions d’euros a 
persones que ho estan passant malament en aquesta ciutat. I això obliga a ser 
molt prudent. I crec que això val la pena tenir-ho present. Tots els diners que 
s’han ingressat en els últims quatre anys superiors a les previsions que 
nosaltres teníem, aquí els hem destinat a aquestes persones. 
 
I és evident que ens agradaria fer moltes més coses, però nosaltres arribem 
fins a on arribem. I em temo que tal i com estan les coses a Catalunya i com 
poden quedar a partir del 20 de desembre a Espanya, nosaltres hem de 
navegar pensant només en les nostres pròpies forces, sobretot per assegurar 
a la ciutat i als seus ciutadans que això funcionarà. I aquesta és la prudència 
que marca la política d’ingrés, que avui sí que marquem una política d’ingrés, 
encara que els preus públics s’aprovin al mes de juny. 
 
Tenies raó Maria Jose, nosaltres vam prendre un acord sobre el tema de 
tarificació social, però el problema que teníem, jo ho he comentat a més a 
més, amb el vostre Portaveu, és que fonamentalment aquesta política anirà a 
parar a les escoles bressol, que és on està el gran impacte econòmic. Que, a 
més, no està previst al pressupost, però clar, a alguns aquest Ple li reclamarà 
que defensin aquesta ciutat i demanaràn, a més a més, que potser els 500.000 
euros que ens deu la Generalitat sobre les escoles bressol algú ho tindrà que 
assumir, perquè sinó ho paga el ciutadà de Cornellà i ho paga la gent que no 
utilitza el servei d’escoles bressol. Això provoca un debat injust de gent que 
diu, per què tinc que pagar jo això si a mi no em toca. 
 
A més a més, ara que obrim el tema de la tarificació social, ho vaig comentar, 
això tindrà un increment de despesa, no un increment d’ingrés, no ens 
enganyem!, tindrà un increment de despesa fonamentalment en aquest 
servei. En la resta de serveis es poden fer i es pot suportar, però en el tema de 
les escoles bressol serà complicat, però ho tenim que assumir. 
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Això vol dir que el que estem aprovant en aquest acord d’ordenances fiscals, 
és que hi haurà gent que pagarà menys. Estem aprovant que la gent que 
vingui a fer una oferta d’emprenedoria a aquesta ciutat no pagarà, quota 
zero. Hem ampliat, des del punt de vista de la crisi, totes les polítiques de 
bonificacions i subvencions, fins i tot, quan vam tenir un problema, que era el 
problema de les plusvàlues de les dacions de pagament que les entitats 
financeres obligaven a les persones a ser no una dació de pagament sinó a 
una venda. I l’Ajuntament llidava aquella persona que havia perdut el seu 
habitatge, a més a més, a pagar la plusvàlua, i vam haver de buscar una 
solució. 
 
I tot això són diners que l’Ajuntament, la ciutat deixa de rebre. El problema 
està que aquesta columna, però és una columna econòmica important no 
apareix en el pressupost com a despesa. Hem insistit moltes vegades als 
serveis tècnics i clar que la podem quantificar, però tècnicament no pot 
existir. Aquesta columna és molt important també perquè les coses gratis, ara 
ho han descobert gent que li ha tocat governar, les coses gratis no existeixen, 
vol dir que evidentment el que un no paga un altre ho ha de pagar perquè allò 
costa diners. 
 
Es poden buscar moltes formules, hi ha coses que jo he escoltat de la vostra 
intervenció i si ho presenteu en document, doncs ho estudiarem. Tot es pot 
estudiar però pensem que quan nosaltres aprovem una modificació estem 
aprovant que deixes d’ingressar. I deixar d’ingressar, si mireu el pressupost, la 
partida d’ingrés de l’IBI de l’any 2015 és la mateixa en previsió que la de l’any 
2016, la mateixa. Per tant podem fer tots els debats que vulgueu, però 
l’important serà si l’any que ve, Antonio Balmón, ciutadà d’aquesta ciutat, en 
la seva fiscalitat municipal paga més, menys o igual. El que passarà és que 
paga igual, ja està, podem fer tots els debats que vulgueu. 
 
 
 

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

Vots en contra: 

 

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

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

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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. 

 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Proposo, si us sembla bé, sinó aleshores no ho faríem, fer de forma conjunta 
els punts 7, 8 i 9. Estem tots d’acord?. 
 
No esteu d’acord, si no esteu d’acord jo no ho faré, podria fer-ho, però no ho 
faré. 
 
 
 
Punt setè.- Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i de l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2016 

Aprovar la plantilla del 
personal de l’Ajuntament i 
de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió 2016. 
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DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la proposta de plantilla de personal d’aquesta Corporació i de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2016, elaborada pel Departament de 
Recursos Humans, així com el projecte de pressupostos pel mateix exercici.  
 
Atès el que es disposa en els articles 25, 26 i 28 1 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, l’article 283 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003.  
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i funcionals previstes 
per aquest exercici. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per aprovar la 
plantilla de personal així com determinar els llocs de treball dels funcionaris d’acord 
amb el que preveu l’article 22 de la llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 35 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió per l’exercici 2016, que figura en el document annex I, i que 
forma part integrant del present acord, de conformitat amb el que es preveu en els 
articles 25 i 26 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 
126 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril. 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació I a la pàgina web de la Corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt set és aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i de l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2016. 
 
Aquesta plantilla que es proposa aprovar avui es presenta tenint com a 
referència la que vam aprovar en el Ple de 30 de juliol de 2015. Els canvis que 
hi ha són, dos en el personal funcionari, s’augmenten dos places de personal 
funcionari, dintre de l’escala d’Administració especial sot-escala tècnica, 
Tècnic Superior. S’augmenta una plaça d’Arquitecte, passant de sis a set 
places, per tal de preveure situacions de reserva de plaça de personal 
funcionari d’aquest Ajuntament. 
 
Dintre de l’escala d’Administració especial, també sota escala tècnica de 
Tècnic Superior, l’augment d’una plaça d’Arxiver per reconversió a personal 
de règim funcionari del personal que està destinat ara mateix a l’Arxiu 
Municipal, davant la possibilitat de la jubilació de la persona que ara mateix 
està ocupant aquesta plaça que és laboral. Aquesta plaça haurà de ser 
funcionàri, llavors es preveu aquest augment per si hi ha aquesta situació de 
que es jubila la persona que està en aquest moment ocupant la plaça. 
 
El total de places de funcionaris queda quantificat en 414, i de personal 
laboral, la plantilla vigent consta de 245 places i a la proposada hi consten 
247. 
 
La diferència en aquest cas correspon, en primer lloc, a què dintre del grup 
professional de tècnic mig es crea una plaça d’Educador especialitzat, passant 
les places de sis a set. Això és pels augments de ratis que hi ha a l’escola 
d’educació especial Virolai, hem de posar una persona més per fer aquesta 
feina perquè pels ratis en aquesta escola, es necessita una persona per pocs 
nens –per dir-ho d’alguna manera- i només que hi hagi un o dos més, 
s’augmenta el rati. Hem de posar una persona més i l’hem de posar a la 
plantilla, ja que fins ara no estava. Això ha passat en els últims dos mesos 
aproximadament. 
 
I dintre del grup de professionals d’auxiliars, es crea un plaça de subaltern, 
passant les places de vuit a nou, això és per la segona activitat d’un oficial 
primera de la Brigada que ha estat declarat en invalidesa. Tenim en el conveni 
que quan hi ha una persona que està fent una feina en un lloc de treball, que 
per les seves circumstàncies físiques no la pot fer, la passem a segona 
activitat. És a dir, continua fent feina a l’Ajuntament però en un altre lloc de 
treball que és susceptible de fer en la seva situació física. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Únicament per anunciar la nostra abstenció. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Ja vaig comentar a la Comissió Informativa, evidentment són les dues places, 
no deixa de ser necessitats del servei, però nosaltres volíem fer dues 
reflexions complementàries en aquest tema. 
 
Ja ho vam avançar a la Tinent d’Alcalde responsable, creiem que és urgent 
que en algun moment ens replantegem el funcionament de l’Institut de 
Radiodifusió i el personal que hi està treballant, i quins tipus de contractes 
tenen i en quines situacions estan. Crec que en aquests moments allò d’escola 
de ràdio, doncs bé, té a veure amb la meva visió que ja he expressat en el 
punt anterior en relació a la Xarxa, de com estan els Instituts de Ràdio 
Municipals, etc., en tot cas, convidem a la Tinent d’Alcalde a poder abordar 
aquest tema. 
 
I l’altre que per a nosaltres és més important, i que ha de constar, és que no 
podem oblidar que la autonomia local en relació a les plantilles municipals 
està vulnerada i segrestada per un Govern del Partit Popular que ens impedeix 
que al final definim les plantilles municipals en funció de les necessitats que té 
el nostre Ajuntament i, per tant, de les necessitats que té la gent de la nostra 
ciutat. I no podem obviar que al final a la gent no li podem pujar el sou, no 
podem modificar, no podem obrir els serveis, no podem contractar més gent 
com volguéssim o com hauria de poder fer una Administració sobirana com és 
un Ajuntament.  
 
Per tant estem presoners d’una llei o d’un sistema de control que ha aplicat el 
Govern del Partit Popular a l’Estat, i especialment el Ministre Montoro, que 
alguns somiem que el 20 de desembre sigui el seu últim dia. Però que tot pot 
passar i no sabem si serà així però, en qualsevol cas, crec que és important 
que consti i que quedi clar que l’Ajuntament no fa més coses o no pot fer més 
coses perquè no li deixa el Ministeri d’Hisenda en relació a això, a tenir una 
plantilla diferent, on segurament hauríem d’estar contractant a altre gent i 
fent altres serveis. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Tot i que entenem que la plantilla és la mateixa que actualment i que tan sols 
s’han fet les modificacions, tenint en compte les situacions administratives del 
personal funcionari, laboral, considerem que cal un replantejament de la 
plantilla actual. Demanem una auditoria per revisar les necessitats i adequar-
ho així a la situació actual. 
 
El nostre vot serà abstenció. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En aquest cas el nostre vot també serà abstenció.  
 
Bàsicament volem posar de manifest el que ja hem fet i hem dit en diferents 
Plens anteriors. No podem estar d’acord amb segons quins nomenaments, 
segons quins càrrecs designats de manera arbitrària com, per exemple, el de 
la Directora de l’Institut Municipal de Radiodifusió. 
 
Sabem que aquí s’aprova purament la plantilla, però també és qui va a ocupar 
aquests càrrecs i com s’ha fet. En aquest cas és un càrrec personal adscrit 
funcionarialment, incomplint com ja es va dir al seu moment, el Real Decret 
364/1995 de 10 de març, en el qual es preveu, com a regla general, “que la 
designació del llocs de treball adscrits a funcionaris, té que efectuar-se 
d’acord als procediments de concurs.” I en aquest cas no es va realitzar cap 
concurs. 
 
A més, altra cosa que no entenem, encara que es pot realitzar de forma legal, 
és que dintre de la plantilla a aprovar hi hagi un lloc d’Assessor o Assessora de 
Polítiques d’Igualtat, quan la persona que ocupa aquest càrrec va ser revocada 
del mateix fa poc per incompatibilitat. Entenem que en un futur ho passarà a 
ocupar altra persona, i per això s’ha previst aquesta vacant. 
 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 



 
 

 
 

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

 

 67 

 

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

Sánchez i García. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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. 

 
 
 
 
Punt vuitè.- Aprovar el Catàleg de Llocs de treball del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els seus Organismes 
Autònoms. 

Aprovar el Catàleg de Llocs  
de treball de l’Ajuntament i 

els seus Organismes Autònoms. 

DICTAMEN 
 
... 
 
El Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions acordat entre l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i els seus empleats pel període 2008 – 2011, aprovat definitivament pel Ple 
del 29 de desembre de 2009 i prorrogat tàcitament fins el final de l’any 2015, per 
manca de denuncia de les parts, establia, dintre del seus acords, l’aprovació d’un nou 
catàleg de llocs de treball articulat al llarg de la vigència del citat conveni i amb 
aprovació definitiva a la finalització de la seva vigència. 
 
Pel decret de l’Alcaldia 5456/09 de data 26 d’agost es va iniciar el procés d’aprovació 
del citat nou catàleg mitjançant la creació d’un concepte provisional dintre del 
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complement específic denominat bestreta nova valoració per tal de poder fer 
progressiu, l’esforç econòmic per part de l’Ajuntament.  
 
En compliment dels acords aprovats en el Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions 
2008 – 2001 prorrogat tàcitament fins el 2015, pels Decrets de l’Alcaldia 9089/11 de 
19 de desembre i 5719/12 de 6 de juny, es van fer les aportacions compromeses per 
l’acord del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions ja citat. 
 
En compliment de l’establert a l’article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, pel Decret de l’Alcaldia 3190/15 de 27 de juliol es va 
convocar la mesa de seguiment del conveni i pacte de condicions per tal de negociar 
el tancament del mateix i procedir a la negociació per l’aprovació del nou catàleg de 
llocs de treball, subscrivint l’acord que consta en l’expedient, 
 
Atès el que preveuen els articles 29 i següents, l’article 54 i 165 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el “Catàleg de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms” en la forma 
que consten en els documents ANNEX I (Relació descriptiva) i ANNEX II (Relació 
valorativa), els quals formen part integrant del present acord, amb efectes del dia 1 
de gener de 2015. 
 
Segon.- Donar efectes econòmics des del dia 1 de Gener de 2015 a les variacions de 
les característiques que consten en el catàleg, dels següents llocs de treball: 
 
 
 

Personal funcionari Valor  Valor  Altres  

 
Anterior Definitiu Variacions 

CAP DE L’ASSESSORIA JURIDICA 313 328 
 ENGINYER/A D'ACTIVITATS 280 290   

CAP DE LA UNITAT DE ORDENANCES CIVIQUES 280 290   

ADVOCAT/DA 273 283   

TÈCNIC/A D'URBANISME, HABITATGE I INFRASTRUCTURES 273 283   

ARQUITECTE/A   273 283   

ECONOMISTA    273 283   

CAP DE SERVEI GUARDIA URBANA (Sergent) 240 280 Pas de Dedicació Absoluta a Dedicació G.U.  

CAP UNITAT S. CIUTADANA 251 278   

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 255 265   

ENGINYER/A TECNIC/A D'URBANISME 255 265   

TECNIC/A DE PROTECCIÓ CIVIL 255 265   

TECNIC/A DE L'OFICINA DE TRANSPARÈNCIA 252 262   

CAP DE LA UNITAT DE COMPTABILITAT 250 260   

CAP SERVEI DE PREVENCIÓ I S. CIUTADANA (Caporal) 238 255   

TÈCNIC/A SUPERIOR SALUT PÚBLICA 231 248 
 CAP DE SERVEI GUARDIA URBANA (caporal) 229 246   

AGENT DE LA UNITAT DE SEGURETAT 213 244   

TECNIC/A DE MEDI AMBIENT 231 241   
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COORDINADOR/A SERVEIS SECTORIALS D'ACCIÓ SOCIAL 228 238   

TECNIC/A DE RISCOS LABORALS 228 238   

CAP DELGABINET INSTITUCIONAL 228 237   

CAP D'INSPECCIÓ D'OBRA PRIVADA 228 237   

 PSICOLEG/A 224 234   

TÈCNIC/A D'ORDENANCES 224 234   

INSPECTOR/A TRIBUTARIA 224 234   

TECNIC/A DE CONTROL GESTIÓ ECONOMICA 224 234   

COORDINADOR/A DE CONTRACTACIÓ GENERAL 224 234   

COORDINADOR/A ADMINISTRATATIU/TIVA POLÍTIQUES 
D'ESPAI PÚBLIC 224 234   

AGENT DE BARRI 209 231   

AGENT DE LA UNITAT DE CONVIVENCIA 209 231   

ASSISTENT/A SOCIAL 218 230   

DIRECTOR/A ESCOLA BRESSOL 218 228   

TECNIC/A DE CULTURA 212 222   

TECNIC/A D’ESTADÍSTICA 212 222   

COORDINADOR/A ADMINISTRATATIU/TIVA ordinari 212 222   

COORDINADOR/A ADMINISTRATATIU/TIVA dedicació especial 212 222   

COORDINADOR/A ADMINISTRATIU/VA DE SECRETARIA 212 222   

COORDINADOR/A ADMINISTRATATIU/TIVA FISCALITZACIÓ 212 222   

CAP DE CAIXA 212 222   

COODINADOR/A DE SERVEIS DE PATRIMONI CULTURAL 212 222   

TÈCNIC/A DE PATRIMONI 212 222   

CAPORAL DE SERVEIS GENERALS 196 222   

AGENT SERVEIS INFORMATIUS 203 220 
 AGENT DE SERVEIS ESPECIALS 203 218   

TECNIC/A DE SALUT 206 216   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA AJUNT AL SÍNDIC DE GREUGES 206 216   

AGENT SERVEIS GENERALS    196 216   

TECNIC/A DE CONSUM 202 212   

AGENT SERVEIS AUXILIARS    190 210   

GESTOR/A DEPARTAMENT DE TREBALL 190 200   

GESTOR/A DE LA UNITAT JURÍDICA D'URBANISME 190 200   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA DE PROGRAMES DE L'ALCALDIA 190 200   

TÈCNIC DE GESTIÓ CADATRAL 190 200   

TECNIC/A DE PATRIMONI CULTURAL 189 199   

EDUCADOR/A INFANTIL 189 199   

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (segona activitat) 189 199   

EDUCADOR/A INFANTIL 189 199   

INSPECTOR/A ordinàri 189 199   

INSPECTOR/A dedicació 189 199   

DIRECTOR/A DE MERCAT 189 199   

COORDINADOR/A D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 187 197   

TÈCNIC/A GABINET SEGURET VIAL 185 196   

TÈCNIC/A DE PROJECTES DE SEGURETAT 185 196   

TECNIC/A AUXILIAR D'OBRES 183 193   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA POLIVALENT ordinària 183 193   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA POLIVALENT dedicació especial 183 193   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA POLIVALENT (COMPTABILITAT) 183 193   

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 183 193   

GESTOR/A ADMINISTRATIVA POLIVALENT (ALCALDIA) 183 193   

AUXILIAR TÈCNIC DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT  183 193   

ADMINISTRATIU/TIVA ordinària 170 187   

ADMINISTRATIU/TIVA dedicació 170 187   

AUXILIAR ADMINISTRATIU/TIVA  170 187   

AUXILIAR D'INFORMÀTICA 170 187 
 COORDINADOR/A PAVELLO SANT ILDEFONS 170 182   

AUXILIAR DE SUPORT ESPORTIU 170 180   

CONSERGE BIBLIOTECA  170 180   

CONSERGE BIBLIOTECA  170 180   

CONSERGE D'ESCOLA PUBLICA 163 175   

CONSERGE MANTENIMENT PAVELLO SANT ILDEFONS 163 175   

CUINER/A 160 170   

CONSERGE ESTADI MUNICIPAL  158 168   

CONSERGE PISCINA MUNICIPAL II ordinari 158 168   

CONSERGE PISCINA MUNICIPAL II dedicació 158 168   

CONSERGE PISCINA MUNICIPAL I 152 162   

            Personal laboral Valor  Valor  Altres  

 
Anterior Definitiu Variacions 

file:\\N
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ARQUITECTE/A TÈCNICA 255 265 
 NEUROPEDIATRA (766H.) 255 265 
 TÈCNIC/A DE L'ARXIU 250 260 
  CAP UNITAT D'INSERCIÓ LABORAL 237 247 
  CAP UNITAT DE FORMACIÓ  237 247 
 COORDINADOR/A ATENCIÓ PRECOÇ (1360 H.) 235 245 
 TECNIC/A DE COMUNICACIÓ 228 238 
 COORDINADOR/A SERVEIS TERRITORIALS D'ACCIÓ SOCIAL 228 238 
 PSICOLOG/A (1360 H.) 224 234 
 ASSISTENT/A SOCIAL 218 230 
 TECNIC/A DE GENT GRAN 212 230 
 TÈCNIC/A DE L'OFICINA D'INCLUSIÓ SOCIAL 218 228 
 TÈCNIC/A DE MEDIACIÓ 218 228 
 COORDINADOR/A DE CENTRES OBERTS 209 225 
 COORDINADOR/A ACTIVITATS ESPORTIVES 212 222 
 TECNIC/A DE CULTURA 212 222 
 TECNIC/A DE SALUT 206 216 
 FISIOTERAPEUTA (935 H.) 206 216 
 FISIOTERAPEUTA (468 H.) 206 216 
 TECNIC/A SERVEI A LA DONA 206 216 
 DISSENYADOR/A GRAFIC 206 216 
 TÈCNIC/A DE PROGRAMES DE L'ALCALDIA 206 216 
 COORDINACIÓ SERVEI ESPAI FAMILIAR ROGER DE LLURIA 202 212 
 COORDINACIÓ SERVEI ESPAI FAMILIAR LA TREPA 202 212 
 DINAMITZADOR/A DIGITAL 200 210 
 AGENT LOCAL DE DIVERSITAT 200 210 
 COORDINADOR/A DE MERCATS MUNICIPALS 197 207 
 DIRECTOR/A PISCINES 197 207 
 TECNIC/A DE FORMACIÓ  189 199 
 TECNIC/A D'INSERCIÓ  189 199 
 EDUCADOR/A INFANTIL 189 199 
 EDUCADOR/A INFANTIL/ESPAI NADO 189 199 
 ASSISTENT/A SOCIAL/ESPAI NADO 189 199 
 EDUCADOR/A INFANTIL/ESPAI FAMILIAR LA TREPA 189 199 
 EDUCADOR/A INFANTIL 189 199 
 INSPECTOR/A 189 199 
 EDUCADOR/A INFANTIL/ESPAI FAMILIAR ROGER DE LLURIA 189 199 
 TECNIC/A CENTRE CIVIC 187 198 
  GESTOR/A ADMINISTRATIU/IVA POVALENT 183 193 
 TÈCNIC/A DE SERVEIS COMUNITARIS 183 193 
  AUXILIAR TECNIC D'EDUCACIÓ 183 193 
 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 183 193 
 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 183 193 
  ADMINISTRATIU/TIVA  170 193 
 ENCARREGAT/DA INSTALACIONS ESPORTIVES 182 192 
 ENCARREGAT/DA INSTALACIONS ESPORTIVES 182 192 
 AUXILIAR TECNIC/A SERVEIS ESPORTIUS 182 192 
 TECNIC/A DE SERVEIS ESPORTIUS 178 188 
 TECNIC/A AUXILIAR DE SERVEIS DE JUVENTUT 178 188 
 AUXILIAR DE SERVEIS DE JOVENTUT 178 188 
 AUXILIAR DE SERVEIS DE JOVENTUT 178 188 
  AUXILIAR ADMINISTRATIU/TIVA  170 187 
 TREBALLADOR/A FAMILIAR 176 186 
  TECNIC/A AUXILIAR SER. TREBALL  175 185 
 TÈCNIC/A ACTIVITATS CULTURALS 175 185 
  AUXILIAR SERVEIS DE TREBALL  175 185 
 AUXILIAR DE SUPORT ESPORTIU 170 180 
 CONSERGE BIBLIOTECA  170 180 
 CONSERGE ESCOLA PUBLICA 163 175 
 CONSERGE CENTRE CIVIC SANT ILDEFONS 163 173 
 CONSERGE D'EDIFICIS PUBLICS 152 170 
 TELEFONISTA 160 170 
 CUINER/A 160 170 
 CONSERGE ESTADI MUNICIPAL 158 168 
 CONSERGE PISCINA MUNICIPAL  158 168 
 ASSISTENT/A INFANTIL (1055 H.) A 142 152 
 ASSISTENT/A INFANTIL (795 H.) C 138 148 
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Tercer.- Donar efectes econòmics des del dia 1 d’Octubre a les variacions de les 
característiques que consten en el catàleg, dels següents llocs de treball: 
 
 
 

Personal funcionari Valor  Valor  Observacions 

 
Anterior Definitiu 

 CAP DE PERSONAL 313 328 
 CAP DE LA UNITAT DE RELACIONS CONTRINUENTS I 

INSPECCIÓ TRIBUTARIA 313 313 Dedicació especial 

SOTS/INSPECTOR/A GUARDIA URBANA 262 295 
 DIRECTOR/A D'ACCIÓ SOCIAL 273 290 
 CAP DE LA BRIGADA MUNICIPAL 255 285 
 COORDINADOR/A DE SERVEIS EDUCATIUS 262 280 
 COORDINADOR/A D'EDUCACIÓ INFANTIL 262 280 
 TÈCNIC/A DE TURISME I COMERÇ 262 280 
 ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 255 265 Un lloc de Dedicació Especial 

CAP DE SERVEI GUARDIA URBANA (NOCTURN) 229 267 
 CAP DE L'ARXIU MUNICIPAL 225 250 Destí de 20 a 24 

AGENT SERVEIS GENERALS   (NOCTURN) 196 237 
 TECNIC/A DE INFORMATICA 200 228 2 llocs més de dedicació especial 

TECNIC/A DE INFORMATICA 200 228 
 COORDINADOR/A ADMINISTRATIU/VA DE NOMINES 183 222 Destí de 16 a 18 

GESTOR/A OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 208 224 
 TECNIC/A DE DELINEACIÓ 183 205 
 GESTORA ADMINISTRATIVA DE NOMINES 170 200 Destí de 12 a 16 

GESTOR/A ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT  177 193 Provinents de Gestor/a 10 llocs de treball 

GESTOR/A ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT 170 193 
Provinents d’administratiu/a 16 llocs de 
treball 

OFICIAL 1a. MANTENIMENT 177 191 
 AGUTZIL 170 187 
 REGENT/A PALAU DE CAN MERCADER 170 183 
 CONDUCTOR/A 170 183 
 INFORMADOR/A 165 180 
 CONSERGE DEL CASTELL 163 180 
 CONSERGE DE FOTOCOPIES 160 175 
 CONSERGE D'EDIFICIS PUBLICS 158 175 
 CONSERGE D'EDIFICIS PUBLICS 158 175 
 CONSERGE D'EDIFICIS PUBLICS 152 170 
 GESTOR/A ADMINISTRATIVA POLIVALENT dedicació especial 183 193 Augment d'un lloc de dedicació especial 

COORDINADOR/A ADMINISTRATATIU/TIVA dedicació especial 212 222 Augment d'un lloc de dedicació especial 

            Personal laboral Valor  Valor  Observacions 

 
Anterior Definitiu 

 DIRECTOR/A DE POLÍTIQUES DE FAMÍLIA     Augment de dedicació especial a exclusiva 

DIRECTOR/A D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RR. MON ASSOCIATIU     Augment de dedicació especial a exclusiva 

EDUCADOR/A SOCIAL 200 230 
Destí de 16 a 20 equiparació a Assistent 
Social 

TECNIC/A DE MANTENIMENT 202 222 
 ENCARREGAT DE MANTENIMENT  202 222 
 

GESTOR/A ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT 170 193 
Provinent del d’administratiu/a 1 lloc de 
treball 

OFICIAL 2a. PALETA CEMENTIRI 179 192 
 OFICIAL 1a. MANTENIMENT 177 191 
  AUXILIAR DE SERVEIS A LA DONA  166 187 
 PEO DE CEMENTIRI 174 187 
 OFICIAL 2A. MANTENIMENT 171 185 
 PEO DE MANTENIMENT 164 178 
 CONSERGE D'EDIFICIS PUBLICS 158 175 
  

 
Quart.- Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, al  
Diari Oficial de la Generalitat i a la pàgina Web de l’Ajuntament en compliment del 
que preveu l’apartat segon de l’article 28 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals. 
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... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt vuit és aprovar el Catàleg de Llocs de treball del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els seus Organismes 
Autònoms. 
 
La proposta de catàleg de llocs de treball que es sotmet avui a aprovació 
d’aquest Ple suposa un tema molt important, el tancament definitiu del 
procés d’aprovació d’aquest nou catàleg de llocs de treball, que és el resultat 
del que es va recollir en el conveni i pacte de condicions entre l’Ajuntament i 
la representació sindical dels treballadors i treballadores del Consistori, i que 
es va aprovar pel Ple el 29 de setembre del 2009, i que ara mateix continua 
tàcitament prorrogat fins el 31 de desembre d’enguany. 
 
Aquest conveni acabava en el 2012, però degut al Decret que va treure el 
Govern de l’Estat, en el qual, entre d’altres coses, deia que en els convenis no 
es podia fer absolutament res, és a dir, no es podria negociar quasi 
absolutament res, i donava uns punts que en aquest cas eren absolutament –
diguéssim- injustos pels treballadors i treballadores de les Administracions, en 
aquest cas de l’Ajuntament, la representació sindical va decidir prorrogar 
aquesta conveni, i de moment està prorrogat fins a 31 de desembre 
d’enguany. 
 
Aquest conveni i pacte de condicions, el que feia era recollir que determinats 
llocs de treball havien de ser objecte d’una nova valoració. En aquell moment 
de crisi econòmica, es va fer necessari que els imports d’aquelles 
revaloracions es contemplessin en un concepte que es deia “bestreta de nova 
valoració”, que ha estat present des d’aleshores en les nòmines del personal 
de l’Ajuntament. 
 
Això no ha obviat que en aquesta negociació o en aquestes reunions que hem 
tingut des de fa dos anys mínim, hagi estat necessari també incloure altres 
llocs de treball en aquesta nova valoració i és el que hem fet en aquest cas. 
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L’acord contemplava que a la finalització de la vigència d’aquest conveni i 
pacte de condicions es realitzaria aquesta aprovació definitiva del nou catàleg. 
I el que feia també seria recollir altres parts d’aquests imports del concepte de 
bestreta de nova valoració, el número de punts en que cada lloc de treball 
està valorat. És a dir, que quedava absolutament incorporat a la nòmina dels 
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament. 
 
També el que fem en aquesta aprovació és recollir tot el que he dit més la 
convalidació de totes les modificacions provisionals que s’han fet en el catàleg 
que s’han realitzat per raons organitzatives en aquest període del 2009-2015. 
 
També s’ha de reconèixer en aquest cas que la representació sindical ha fet 
una feina important d’arribar a acords, d’arribar a consens, i per això podem 
portar avui a aquest Ple aquest acord. 
 
Es va fer una assemblea també per part de la representació sindical amb no sé 
si van ser 147 els que van anar, 148 persones treballadors i treballadores de la 
casa, i que van aprovar per esbromadora majoria, tots menys tres que es van 
abstenir, aquest nou catàleg de llocs de treball. Per tant òbviament el portem, 
no només com a Equip de Govern sinó amb l’acord també amb els tres 
sindicats que tenen representació en aquest Consistori. 
 
 

Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Per anunciar la nostra abstenció. 
 
 

Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres justificar el nostre vot favorable bàsicament amb el que acaba 
d’explicar el Tinent d’Alcalde, que per a nosaltres és garantia suficient, que és 
el treball conjunt amb el Comitè d’empresa, amb la Junta del personal, per 
tant, amb la representació dels treballadors i les treballadores de la casa. 
Nosaltres sempre hem insistit i hem reconegut que fan un esforç important i 
sobretot en els darrers anys han fet un esforç important. No hem d’oblidar 
que Cornellà partia d’unes condicions laborals diferents, sobretot en quant a 
salari en relació amb d’altres Ajuntaments de la zona. Ens hem trobat que els 
seus salaris s’han quedat congelats, que s’han trobat sense paga extra, que en 
ambdós casos no s’ha pogut incorporar complements, etc. 
 
Per tant crec que cal reconèixer l’esforç dels treballadors i treballadores de la 
casa, no només d’aquest any sinó des de fa molts anys. I donem suport en la 
mesura que els treballadors i les treballadores de la casa han arribat a un 
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acord amb l’Equip de Govern, considerem que és justificació suficient per 
donar-li suport. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Igualment que al punt anterior, considerem que el catàleg de llocs de treball 
ha de tenir una revisió complerta, alhora que també observar que el mateix 
Interventor General ha realitzat objeccions. 
 
Per tant, ens abstenim en aquest punt. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Hem vist que el catàleg ha estat acordat amb els representants dels 
treballadors d’aquest Ajuntament, manifestar el nostre vot favorable. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
En primer lloc, bon vespre a tots i totes. 
 
Abans de realitzar algunes consideracions sobre el que és de fet la relació de 
llocs de treball, i com a formal Portaveu d’aquest Grup punt municipal, se’m 
permetrà que tingui les primeres paraules en la meva intervenció de record.  
 
De record perquè avui fa exactament setanta-sis anys que va ser afusellat al 
Camp de la Bota el senyor Josep Maria González i Vera. Poc conegut potser a 
la localitat, però estem parlant d’una persona que va ser defensor dels drets 
dels treballadors i les treballadores als anys trenta, pel sindicat CNT. I que va 
ser fins i tot portaveu del màxim òrgan d’expressió política municipal durant 
un període concret, a partir de 1936, d’aquesta localitat. I, per tant, entenem 
des d’aquest Grup que és una necessitat recordar a aquells i aquelles que han 
lluitat pels nostres drets i que, a més, han estat representants dels 
treballadors i les treballadores, en el seu cas fins i tot també portaveu del que 
va ser el Comitè Revolucionari. 
 
Estem molt contents això sí, que a dia d’avui a l’Estat Espanyol no s’afusellin 
sindicalistes ni anarquistes, però a la vegada també estem molt tristos de que 
en el dia d’ahir se li va comunicar sentència condemnatòria de tres anys i mig 
de presó a un sindicalista, que és el senyor Andrés Bódalo, que, a més, el vam 
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tenir en aquesta localitat a la nostra campanya electoral, i que es detenen 
companys i companyes pel sol fet de ser anarquistes. Moltes gràcies. 
 
Pel que fa a la qüestió concreta de la relació de llocs de treball, el primer que 
volem comentar, ho podríem haver fet al punt vuit i ho podríem fer també 
fins i tot al punt nou, però per facilitar el desenvolupament d’aquest Ple ho 
farem d’una manera conjunta en aquesta intervenció. 
 
Ja s’ha fet referència abans pel Portaveu d’Iniciativa Esquerra Unida i 
Alternativa, hem de fer una repensada important sobre la plantilla que hi ha a 
Ràdio Cornellà. Si algú mira què hi ha a Ràdio Cornellà a dia d’avui, dos 
contractacions laborals indefinides, i veu tot el que es produeix des de Ràdio 
Cornellà, no hi ha cap manera d’explicar-ho. Segurament si preguntem a 
aquells i aquelles que participem a Ràdio Cornellà, sí que ens expliquen com 
funciona o com no funciona Ràdio Cornellà.  
 
Des d’aquest Grup, amb independència del que pugui establir la normativa 
laboral o fins i tot la normativa pressupostària, a efectes de limitació en la 
contractació, considerem que allò que ja s’està fent l’hem de donar forma en 
bona part de les seves activitats pel pur reconeixement dintre de la relació de 
llocs de treball d’altres relacions laborals. I, per tant, serà una de les qüestions 
que en els propers quatre anys insistirem i que considerem que conjuntament 
amb qui participa a Ràdio Cornellà, que han de ser els primers que ens han de 
traslladar si es fa necessari un replanteig, un replanteig evidentment per 
reforçar contractacions laborals i no pas en un altre sentit. 
 
La segona qüestió respecte a la relació de llocs de treball o catàleg sota la 
denominació del títol del present punt, pensem que és molt important i 
felicitem i ens felicitem, pel fet de que s’hagi arribat a un acord amb els 
representants dels treballadors i les treballadores d’aquest Ajuntament, molt 
important. Però no volem tampoc oblidar que la mitjana de les retribucions 
dels treballadors i les treballadores públics, funcionaris i laborals, en la 
majoria de categories i grups professionals o nivells d’aquest Ajuntament i els 
seus Organismes Autònoms, encara continua molt per sota de la mitjana de 
ciutats comparables. Quan nosaltres també fem mitjanes ho fem amb ciutats 
comparables o amb realitats comparables, no amb grans macrodades on no 
es pot veure realment si hi ha un element diferenciador. 
 
En aquest sentit, considerem que, més enllà del que senyali la Llei de 
Pressupostos i fins i tot de la pròpia Llei de Pressupostos, i estem parlant Llei 
de Pressupostos de l’Estat Espanyol, tenim la figura d’adequacions 
retributives de caràcter singular. I en base a aquest element d’adequacions 
retributives de caràcter singular, encara hi ha aquesta possibilitat que ens 
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permetia incrementar les retribucions de bona part dels treballadors i les 
treballadores, funcionaris, funcionàries d’aquest Ajuntament. 
 
I instem a l’Equip de Govern per a què en els propers tres anys i mig facin un 
exercici, fins i tot ja els hi plantegem com, sempre de la mà de la 
representació dels treballadors i les treballadores, perquè amb els tècnics i 
tècniques de la Diputació de Barcelona es procedeixi a fer una nova valoració 
de llocs de treball, evidentment a fi i efecte d’adequacions i increments. I, 
volem insistir en aquesta idea, increments retributius. 
 
I, per últim, també volem manifestar aquest Grup, que no ha pogut encara per 
una qüestió simplement de temps i de detalls, anar a confirmar cadascun dels 
llocs de treball en quant al Catàleg si complien o no complien l’article 74 de 
l’EBEP. Entenem que sí però en tot cas en les properes setmanes i en els 
propers mesos, farem aquesta tasca minuciosa, d’un per un, d’anar a veure 
cadascun dels llocs de treball. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
La veritat és que agraeixo les vostres intervencions, el vostre to i també el 
vostre suport perquè, –torno a dir- ha estat un treball important en el qual 
òbviament, s’ha intentat anar a màxims dintre de les possibilitats que tenim 
ara mateix. 
 
De fet, nosaltres podríem caure en un problema amb la aprovació d’aquest 
catàleg, i és que realment el creixement econòmic que suposava això anés en 
contra de la Llei General Pressupostària, pogués vulnerar aquest creixement 
econòmic el que diu la Llei General Pressupostària. Creiem que no ho farà, 
però el que està clar i que aquest Equip de Govern té absolutament clar, és 
que el que no podia era vulnerar els acords amb la representació sindical. Això 
sí que estava per sobre de tot, amb un acord que estava absolutament tancat, 
absolutament firmat i que s’havia de portar a fi i efecte en tots els seus 
termes. 
 
Òbviament, hem tingut tots la mala sort de que ens hem trobat al 2012 un 
Decret que ens ha matat. No ha matat només a la representació dels 
treballadors i les treballadores, sinó que ha matat a l’Ajuntament perquè 
s’han hagut de prendre mesures que aquest Ajuntament, òbviament, no 
hauria pres en cap moment. 
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Desprès hem intentat posar pal·liatius, com el tema que he comentat abans, 
el tema de la paga. Hem intentat posar pal·liatius en el tema de les baixes. 
Hem intentat posar pal·liatius en el tema de l’horari. Hem intentat posar 
pal·liatius en els dies d’assumptes propis i en algunes coses més. 
 
Això significa que ens quedarem aturats amb aquest tancament del conveni?, 
òbviament no. Dintre d’aquest acord hi ha una part que diu que si durant l’any 
2016 no s’arriba a un nou conveni, perquè jo he dit que estava prorrogat 
tàcitament fins el 31 de desembre de 2015, però sí és cert que ha estat 
denunciat, pel que ens haurem de seure i haurem de negociar aquest nou 
conveni. Si en aquest nou conveni no arribem a un acord, hi ha el compromís 
per part d’aquest Equip de Govern de posar una quantitat de diners al 
pressupost del 2017, per intentar continuar amb la línea que tanca aquest 
acord que avui portem al Ple. I això és un acord que està signat amb els tres 
sindicats, amb els tres representants i amb l’Equip de Govern.  
 
Això és una nova valoració?, potser no és una valoració a l’ús, òbviament no 
ho és, però és un punt més. 
 
També hem de dir una cosa important, una valoració en cap cas és 
absolutament una revalorarització. Pot ser que al final si es fa aquesta 
valoració, ens trobem que hi ha llocs de treball que potser estan sobrevalorats 
o potser no, és un risc que si al final es decideix fer l’hem de córrer.  
 
Això que ho tinguem clar i no ens trobem en el cas de que es decidís fer 
aquesta valoració, que no és revalorització sinó que és revalorització en 
alguns casos però en d’altres no. I llavors, dels vint-i-cinc que estem aquí, a 
veure qui donarà la cara als treballadors per dir-les que se’ls hi baixarà el sou, 
jo no, no ho penso fer. Ja ho dic. També ho volia deixar clar, tot i que amb la 
teva intervenció puc estar molt d’acord amb el què has dit. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Simplement per a què no hi hagi malentès, s’està gravant, que, per cert, 
esperàvem que avui ja s’estiguessin gravant amb dues càmeres per donar 
compliment a la Moció d’Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa. Veiem que 
encara no s’ha fet efectiva, esperem que en els pròxims Plens ja ens trobem 
amb les mateixes. 
 
Deia que s’estava gravant, i no vull traslladar amb això que s’hagi volgut 
contestar introduint cap element de dubte, però per a què quedi encara més 
clar, la proposta que es fa des d’aquest Grup municipal, a fi i efecte de la 
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valoració de llocs de treball, no és una valoració de llocs de treball genèrica 
sinó que amb finalitat d’increments retributius, es facin aquestes valoracions 
de llocs de treball, que són dos qüestions distintes. No una genèrica sinó una 
específica per increments retributius que, pel que ens arriba, no hem tingut 
un estudi encara profund de les relacions laborals d’aquesta Corporació, no 
s’ha fet d’una manera profunda en els darrers anys. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, dir què en tot cas a qui té que mirar és a mi, si encara no estem 
gravant en els nostres recursos, perquè és qui té la responsabilitat, per això 
vam quedar en sis mesos. Jo estic encantat que el company continuï aquí i 
encara continuarem uns quants mesos fins que trobem la millor solució. 
 
En aquest tema en concret dir una cosa, el que falta aquí és l’organigrama i és 
el que estem fent, vull dir, quina organització tu vols. La valoració mai implica 
rebaixar els sous, mai, el que implica la valoració és que una part de gent 
guanya i una altra part queda una part del seu sou congelat, però mai baixar 
els sous. És el que diu el complement personal transitori, ho dic perquè això 
ha passat aquí. Nosaltres podem compartir la necessitat primer, de fer una 
primera reflexió primera sobre quina organització ha de tenir l’Ajuntament 
fruit també de la nova organització política, que es té que ajustar a la seva 
organització funcional a aquesta nova organització política. 
 
I, per altra banda, quan es vegi quin serà el nou organigrama, a partir d’aquí 
comences tot un procés. I nosaltres contemplem en aquest procés aquesta 
possibilitat i per això està pactat. 
 
Quines seran les circumstàncies que afectaran als funcionaris i al personal 
laboral del conjunt de l’Estat?, doncs ja veurem qui governa i què decideix. 
Nosaltres aquí estem lligats de mans.  
 
En canvi, podem tenir i -per això hem buscat un camí, que no és un drecera, 
per entendre’ns- a un camí que diu; estudiem un nou organigrama, plantegem 
una nova organització, i a partir d’aquesta nova organització, el que es dóna i 
es produeix serà una nova valoració parcial o global, ja veurem. 
 
 
 
 
També és veritat que volem fer una proposta d’un organigrama que no sigui 
conjuntural o, com a mínim una part que no sigui conjuntural sinó que sigui 
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una organització pensada tal com funcionen avui en dia la societat, i el que 
identifiquem que s’està produint en alguns temes que fins ara no els hi 
havíem donat massa voltes. 
 
 
 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
 
Punt novè.- Aprovar inicialment l’actualització i modificació de les 
Normatives de Retribucions i de Provisió de llocs del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament. 
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Aprovar inicialment 
actualització i modificació 
Normatives de Retribució i 

de Provisió llocs personal. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la proposta de modificació de la Normativa de retribucions i de provisió de llocs 
de treball del personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, elaborada pel Departament de Recursos 
Humans. 
 
Atès que la citada modificació ha estat negociada amb la representació dels empleats 
d’aquest Ajuntament, en compliment del que s’estableix a l’article 37.b de la Llei 
7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, respecte de la 
determinació i aplicació de les retribucions complementaries dels empleats, adoptant 
l’acord que consta en el present expedient.  
 
Atès que la Normativa de Retribucions és un instrument per regular l’aplicació del 
règim retributiu del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament i dels 
seus Organismes Autònoms, els procediments per la revisió de continguts i valoració 
de llocs de treball, i els procediments per la seva provisió. 
 
Atès el que preveuen els articles 54 h) i 165 del Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals, en relació a les competències del Ple Municipal en l’establiment de 
retribucions. 
 
Atès el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
Atès que la proposta s’ajusta a les previsions normatives de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’exercici 2015.   
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació proposa al Ple 
Municipal l'adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’actualització i modificació de la Normativa de 
Retribucions i de Provisió de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament, que s’haurà de sotmetre a informació pública i audiència als interessats 
a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un diari dels de major difusió de la Província i al Tauler d’Anuncis 
d’aquesta Corporació, per un termini de trenta dies, transcorregut el qual sense que 
s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment s’entendrà aprovada definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
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Segon.- Actualitzar les quanties que consten en els articles de la Normativa de 
Retribucions i Provisió de Llocs de Treball del personal funcionari d’aquest 
Ajuntament que tot seguit s’indiquen: 
 
Article 43.-  
 
Per raó de l’exercici d’una delegació de funcions que impliqui una dedicació especial 
es percebrà la següent quantia total, referida a una anualitat íntegra: 
Delegació 
 
a) Secretaria, Intervenció o Administrador d’Organisme Autònom. Quantia anyal: 

3.052,51€ 
b) Tresoreria Organisme Autònom. Quantia anyal: 3.052,51€ 
c) Secretaria Comissió Informativa. Quantia anyal: 1.095,60€ 
d) Direcció de Programes o projectes especials, amb encarregat concret. Aplicació 

fórmula: CDP = (7.385,08€/440*HD) 
Essent CDP l’import del complement i HD el nombre d’hores que es preveu de 
dedicació. 

e) Secretaria, Intervenció, Administrador o Tresoreria d’altres Organismes. Aplicació 
de fórmula: el 33% de l’ import assenyalat per delegacions similars. 

 
Tercer.- Modificar l’article 44 de la Normativa de Retribucions del personal funcionari 
que quedarà redactat com segueix: 
 
SOBRE EL COMPLEMENT ESPECÍFIC-TRAM NOCTURNITAT 
 
Article 44.- 
 
1.- El Complement Específic-Tram nocturnitat és la part del Complement Específic que 
retribueix la prestació de serveis en horari comprés entre les 22 hores i les 6 hores. 
 
2.- La seva quantia referida a la prestació diària del servei en el torn de nit s’estableix 
en 13€ diaris, exclusivament pels llocs de Cap de Servei (caporal), Cap de Servei de 
Prevenció i Seguretat Ciutadana (caporal), Agents de Barri, Agent de Servei Generals i 
Agents interins, quan realitzin servei nocturn i en 7€ pel personal de la Brigada de 
Manteniment i s’actualitzarà d’acord amb l’increment que estableixi la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat en cada exercici. 
 
Quart.- Modificar l’article 45 de la Normativa de Retribucions del personal funcionari 
que quedarà redactat com segueix: 
 
SOBRE EL COMPLEMENT ESPECÍFIC-TRAM FESTIVITAT 
 
Article 45.- 
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1.- El Complement Específic-Tram festivitat és la part del Complement Específic que 
retribueix la prestació de serveis, per part del personal adscrit a llocs de treball de 
caporal i agent de la guàrdia urbana en els dies festius i torns que s’assenyalen a 
continuació: 

 

DIES TORN TORN TORN 

Dia 1 de Gener Matí Tarda  

Dia 5 de Gener  Tarda Nit 

Dia 6 de Gener Matí Tarda  

Dijous Festa Major  Tarda Nit 

Divendres Festa Major Matí Tarda Nit 

Dissabte Festa Major Matí Tarda Nit 

Diumenge Festa Major Matí Tarda  

Dia 23 de Juny  Tarda Nit 

Dia 24 de Desembre  Tarda Nit 

Dia 25 de Desembre Matí Tarda Nit 

Dia 26 de Desembre Matí Tarda Nit 

Dia 31 de Desembre  Tarda Nit 

 
 
2.- La seva quantia referida a la prestació diària del servei en un dia festiu s’estableix 
en 120€ diaris, i s’actualitzarà d’acord amb l’increment que estableixi la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat en cada exercici. 
 
Cinquè.- Modificar l’article 44 de la Normativa de Retribucions del personal laboral 
que quedarà redactat com segueix: 
 
SOBRE EL COMPLEMENT DE CONDICIONS-TRAM NOCTURNITAT 
 
Article 44.- 
 
1.- El Complement Condicions-Tram nocturnitat és la part del Complement Específic 
que retribueix la prestació de serveis en horari comprés entre les 22 hores i les 6 
hores. 
 
Sisè.- Modificar l’article 45 de la Normativa de Retribucions del personal laboral que 
quedarà redactat com segueix: 
 
La quantia del Complement Condicions- Tram nocturnitat, referida a la prestació 
diària del servei en el torn de nit s’estableix en 7€ diaris pel personal de la Brigada de 
Manteniment, i s’actualitzarà d’acord amb l’increment que estableixi la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat en cada exercici. 
 
Setè.- Aprovada definitivament l’actualització i modificació de la Normativa de 
Retribucions i Provisió de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament, es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província 
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anunciant la seva aprovació i el text íntegre, entrant en vigor un cop transcorreguts 
quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Vuitè.- Un cop vigent, serà publicada publicat un extracte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i publicada íntegrament en la pàgina web de l’Ajuntament.  
 
Novè.- Comunicar el present acord a la representació del personal. 

 
... 

 
 
 
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 nou és aprovar inicialment l’actualització i modificació de les 
Normatives de Retribucions i de Provisió de llocs del personal funcionari i 
laboral d’aquest Ajuntament. 
 
Aquesta proposta de modificació de la normativa de retribucions té tres eixos 
bàsics. Un, que és la modificació dels imports que s’abonen al personal 
funcionari delegat per les funcions de Secretaria, Intervenció i Tresoreria dels 
organismes autònoms.  
 
Dos, la modificació del concepte de nocturnitat, que passa a tenir una 
percepció diària per jornada nocturna entre 22 hores i 6 hores, 22 òbviament 
del vespre i 6 del matí, efectivament de jornada treballada. I aquesta 
modificació és aplicable al col·lectiu de la Guàrdia Urbana per aquells efectius 
que no pertanyen al lloc de treball d’agent i caporal nocturns, que són de 
nova creació, i que treballen al servei nocturn de manera puntual. I també és 
aplicable al col·lectiu de la Brigada municipal, que presti els seus serveis en la 
mateixa franja horària. 
 
També es crea un tram de festivitat dintre del concepte específic del personal 
funcionari destinat a retribuir al col·lectiu de la Guàrdia Urbana, que prestin 
els seus serveis en dies festius especialment assenyalats i que es relacionen, 1 
de gener, 5 de gener, 6 de gener, dijous Festa Major, divendres Festa Major, 
dissabte i diumenge Festa Major, 23 de juny, 24, 25, 26 i 31 de desembre. Més 
que res, perquè aquests dies òbviament són dies que es necessiten més 
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efectius, i fins ara es feia amb hores extres. Llavors el que s’ha pactat amb la 
representació sindical, amb els tres sindicats, també especialment amb el de 
la Guàrdia Urbana, és aquesta qüestió que ara comento. 
 
També dir que aquesta Normativa de retribucions ha estat negociada i ha 
estat parlada i també ha estat aprovada per la representació sindical i, per 
tant, la portem aquí tenint en compte que hem arribat a un consens en aquest 
cas. 
 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Tot i que s’ha arribat a un acord amb la Guàrdia Urbana, nosaltres considerem 
que és urgent una revisió de les retribucions, de la provisió dels llocs de treball 
i del personal funcionari laboral, com bé ja han comentat també altres Grups 
municipals. 
 
No podem votar a favor sabent la situació en la què es troben molts dels 
treballadors i les treballadores d’aquest Ajuntament, que continuen amb el 
conveni del 2008. Que s’està fent tot el possible, bé, que s’ha arribat com bé 
s’ha vist als acords fins ara, però entenem que, tot i així, continua havent 
molta gent amb retribucions com, per exemple, els treballadors de la Ràdio, 
que ja vam treure al Consell de Radiodifusió i estem esperant fer la reunió 
amb els treballadors i el Consell de Radiodifusió per parlar de la seva situació, 
i evidentment, entre molts altres treballadors. 
 
Som conscients que al principi de l’any vinent hi ha el compromís i l’obligació 
de treballar en el nou conveni, i sobretot que comptin amb nosaltres per 
poder treballar conjuntament amb els treballadors i treballadores. 
 
El nostre sentit del vot és abstenció. 
 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Vist que la proposta de modificació ha estat acordada també amb els 
representants dels treballadors d’aquest Ajuntament, votarem a favor 
d’aquesta proposta. 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
 
Punt desè.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2016. 

Aprovar inicialment el 

Pressupost General 2016 

DICTAMEN 
 
... 
 
L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial Decret 500/1990 ha format el Projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2016 que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, per la qual cosa el 
sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 112 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 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 la 
disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, del Pressupost 
General per a l’exercici de 2016, integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament, de 
l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de Llobregat i 
l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa Municipal amb capital 
íntegrament municipal; Societat Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
Societat Anònima (PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de 
consolidació per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
        

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  DESPESES PERSONAL   26.137.123,00 130.084,00 3.456.230,00 0,00 29.723.437,00 
2  BENS I SERVEIS  32.698.510,00 24.484,00 17.723.050,00 -572.280,00 49.873.764,00 
3  DESPESES FINANC.  153.528,00 0,00 2.197.000,00 0,00 2.350.528,00 
4  TRANSF.CORRENTS  10.373.330,00 0,00 0,00 -2.291.157,00 8.082.173,00 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA  1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

  OPERACIONS CORRENTS   69.363.491,00 154.568,00 23.376.280,00 -2.863.437,00 90.030.902,00 

6  INVERSIONS REALS  4.143.800,00 0,00 0,00 0,00 4.143.800,00 
7  TRANSF.CAPITAL  90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 
8  ACTIUS FINANCERS  981.000,00 0,00 0,00 0,00 981.000,00 
9  PASSIUS FINANCERS  1.191.980,00 0,00 2.404.098,00 0,00 3.596.078,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL   6.406.780,00 0,00 2.404.098,00 0,00 8.810.878,00 

  TOTAL DESPESES   75.770.271,00 154.568,00 25.780.378,00 -2.863.437,00 98.841.780,00 

                

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ   AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  IMPOSTOS DIRECTES   39.130.099,00 0,00 0,00 -555.780,00 38.574.319,00 
2  IMPOSTOS INDIRECTES  2.041.680,00 0,00 0,00 0,00 2.041.680,00 
3  TAXES I ALTRES ING.  8.449.513,00 34.111,00 21.941.070,00 -16.500,00 30.408.194,00 
4  TRANSF.CORRENTS  23.016.057,00 120.157,00 2.366.600,00 -2.917.157,00 23.211.657,00 
5  ING.PATRIMONIALS  666.970,00 300,00 0,00 0,00 667.270,00 

  OPERACIONS CORRENTS   73.304.319,00 154.568,00 24.307.670,00 -2.863.437,00 94.903.120,00 

6  ALIENACIÓ INVERSIONS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7  TRANSF.CAPITAL  1.485.952,00 0,00 0,00 0,00 1.485.952,00 
8  ACTIUS FINANCERS  980.000,00 0,00 3.896.045,00 0,00 4.876.045,00 
9  PASSIUS FINANCERS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL   2.465.952,00 0,00 3.896.045,00 0,00 6.361.997,00 

  TOTAL INGRESSOS   75.770.271,00 154.568,00 28.203.715,00 -2.863.437,00 101.265.117,00 

 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat establerta a 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. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament, si durant el termini 
d’exposició al públic no es presenten reclamacions. 

... 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
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Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Al punt deu hi ha un document que ha entrat per registre, que és una 
proposta d’incorporació per part del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa Esquerra Plural i Entesa, i abans de començar la 
presentació de la proposta del pressupost donaré la paraula al seu Portaveu, 
Arnau Funes. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E és la següent: 
 
... 
 
Arnau Funes Romero, com a Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-Esquerra Plural-
E presenta la següent proposta d’incorporació al Pressupost General de l’Ajuntament 
per l’exercici 2016. 
 
a. Creiem que cal incrementar el nombre d’habitatges disponibles pel lloguer social i 

proposem a la Partida 05511521A 4490000. Increment en 165.000€ Habitatge de 
lloguer social. 

 
b. En aquests moments ens trobem amb manca de recursos per part d’altres 

administracions i alhora amb un increment de la demanda. Proposem en la 
Partida 0332 2311B 4800000. Incrementar per Ajuts infància; menjador escolar, 
activitats extraescolars i d’estiu en 100.000€. 

 
c. En el mateix sentit de la proposta anterior proposem a la Partida 0334 3230D 

4800000. Incrementar 10.000€ per Beques d’escola d’educació especial Virolai. 
 
d. Degut a l’increment dels costos de vida quotidiana de la població de Cornellà 

proposem a la Partida 0332 2311C 4800000. Incrementar en 80.000€ el programa 
de prevenció de pobresa energètica. 

 
f. Amb l’objectiu d’anar incorporant noves eines a la de suport a les famílies i a les 

escoles proposem a la Partida 0335 3270A 2269903. Incrementar en 20.000€ el 
suport AMPAs i escoles per projectes de reutilització i socialització de llibres 
escolars. 

 
g. Creiem que cal reactivar l’economia local i proposem la creació d’una nova partida 

de 150.000€ per fer fons de noves activitats econòmiques que fomentin 
l’autoocupació i el cooperativisme. 
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h. El nou context internacional i mediterrani ens obliga a preveure la necessitat de 
dotar majors recursos a l’activitat de solidaritat i cooperació de Cornellà per això 
proposem a la Partida 0882 3271A 4900001. Incrementa en 7.400€ els recursos 
per projectes de cooperació internacional. 

 
Totes les propostes es basen en el programa municipal presentat a les eleccions 
municipals 2015, en el treball previ fet pel nostre Grup municipal i en les aportacions 
que contínuament ens fan entitats, col·lectius i persones individuals de Cornellà. La 
voluntat del recull de propostes és prioritzar els drets socials, l’accés de tothom als 
serveis públics i la dignificació i millora dels espais públics i naturals de la nostra 
ciutat. Considerem que totes les propostes que suposen la creació o l´increment de 
partides pressupostàries creiem que poden ser assumides des de la reorganització 
pressupostària munciipal. 

 
... 

 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Gràcies Alcalde. Nosaltres hem entrat aquest matí una proposta perquè 
enteníem que, més enllà dels comentaris de suggeriments, de les idees, de les 
aportacions que hem fet aquestes setmanes en relació al pressupost i les 
ordenances fiscals, enteníem que havia un seguit de propostes que havia 
realitzat el nostre Grup que creiem que era important que constessin al 
pressupost com una partida específica i amb una modificació d’aquestes 
partides. I, per tant, enteníem que la fórmula més fàcil de fer-ho era presentar 
abans de la seva aprovació una sèrie de propostes.  
 
En aquest cas són vuit propostes concretes que modifiquen les partides 
pressupostàries i per això ho hem fet per escrit. Us estalviaré la lectura del 
número de la partida però sí que em sembla oportú al menys explicar les vuit 
propostes en quin sentit van.  
 
Nosaltres creiem que hi ha d’haver un increment de la partida destinada a 
lloguer social. Per tant, incrementar el fons que l’Ajuntament té en aquests 
moments per facilitar habitatges de lloguer social a la ciutadania, i proposem 
un increment en 165.000€ en aquest sentit. 
 
També creiem que és important incrementar la partida adreçada a menjadors 
escolars, a activitats extraescolars, activitats d’estiu i, per tant, d’infància. I en 
aquest sentit proposem un increment de 100.000€ en aquesta partida. 
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També creiem que amb la mateixa lògica, ja que estem parlant de beques 
menjador i, per tant, adreçades a les escoles, també té sentit que s’incrementi 
la partida que en aquest sentit té l’escola d’educació especial Virolai i, per 
tant, demanem un increment de la partida específica de beques menjador de 
l’escola Virolai en 10.000€. 
 
Creiem que la situació -hem parlat en altres Plens- d’increment de la pobresa 
energètica, però també l’increment dels costos de la vida de la gent que els hi 
pujarà el rebut de la llum, que els pujarà una sèrie de qüestions, ha de 
justificar un increment, només això ja justificaria un increment de la partida 
d’ajuts, per tant proposem que la partida d’ajuts a famílies s’incrementi en 
80.000€. 
 
En el mateix sentit, vist que hi ha un programa del Departament de Medi 
Ambient d’aquesta Casa adreçat a avaluar i a prevenir la pobresa energètica, 
creiem que és un programa que està dotat amb una sèrie de recursos i 
proposem que s’incrementi almenys en un 40% els seus recursos per prevenir 
la pobresa energètica. Per tant incrementar-ho almenys en un 40%. 
 
Així mateix creiem que hi ha una partida ja existent que en el seu moment va 
servir per a intentar formular o promocionar projectes de socialització de 
llibres, i creiem que s’ha de recuperar aquesta idea de socialització i 
reutilització de llibres escolars. I proposem al Departament de Família i al 
Departament d’Educació que es plantegin incrementar i tornar a replantejar-
se aquest programa i dotin aquesta partida amb 20.000€ més dels que 
actualment hi ha. 
 
I dues propostes més, una que creiem que és important, que té a veure amb 
la creació d’activitat econòmica. Creiem que en aquesta ciutat ha d’haver 
iniciatives d’autoocupació, iniciatives d’economia cooperativa i solidària. I, per 
tant, creiem que l’activitat del Centre d’Empreses no només ha de ser 
destinada a empreses estàndards -per entendre’s- sinó que proposem que hi 
hagi una partida de 150.000€ adreçada a fomentar les noves activitats 
econòmiques i, especialment, aquelles que fomentin l’autoocupació i el 
cooperativisme. I per això presentem aquesta proposta. 
 
I finalment ens sembla important que, vist el context internacional que hi ha i 
vistos els conflictes internacionals que hi ha, i el nou panorama internacional 
que ens estem trobant i que, de fet, ja hem debatut en aquest Ple la crisi dels 
refugiats, la crisi del Sahara, o altres crisis que ens estem trobant, considerem 
que és important incrementar en un percentatge que podria ser al voltant del 
20% o 25%, la partida de recursos per a projectes internacionals. I demanem 
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un increment de 7.400€ en aquesta partida que ja està dotada amb 30.000€ i 
escaig. 
 
En tot cas, està per escrit. Crec que tots els Portaveus ho teniu. Suposo que 
haureu tingut temps de mirar-ho. Creiem que són partides concretes que 
s’haurien de modificar del pressupost i considerem que val la pena que hi 
donem suport entre tots i totes per intentar millorar aquest pressupost que, 
en definitiva, hauria d’ajudar a la gent de Cornellà a manegar encara la crisi. I 
a ser possible si també són capaços de generar alguna cosa més d’activitat 
econòmica, doncs millor que millor. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Manifestem que aquesta proposta s’incorpora al pressupost. I per tant la 
presentació i el debat que es produirà són també en aquestes partides ja 
incorporades. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Ara toca parlar de política econòmica municipal, d’ingressos i de despeses, 
d’ordenances ja hem parlat, ara parlem de despeses pròpiament dit, encara 
que al pressupost –com he dit- està tot, però sobretot el que fem és parlar del 
que proposarem fer i del que farem l’any vinent també a la nostra ciutat. 
 
De la despesa corrent, de les inversions, de l’endeutament, de les polítiques 
de creació d’ocupació, d’educació, de cultura, d’esports, de seguretat 
ciutadana, de neteja, és a dir, de tot allò que és important per la vida 
quotidiana dels ciutadans i les ciutadanes de Cornellà de Llobregat. I parlo de 
ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat, ja que amb cada euro 
d’aquest pressupost, en cada decisió de posar diners en un lloc o en un altre 
hi ha un component important que són les persones i els seus problemes. I, 
per tant, qualsevol decisió que hem de prendre en aquest sentit afecta directa 
o indirectament a les persones. 
 
I encara hi som en uns temps complicats. Ja ho sabem, si bé alguns ens diuen 
o ens comenten que estem sortint de la crisi, i tant de bo! tinguessin raó, la 
veritat, això no s’acaba de veure i no es veu reflectit al carrer. Continua 
havent-hi problemes en les nostres ciutats, això ho sabem tots.  
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Crec que serà o hauria de ser la intenció de tots els Regidors i Regidores 
d’aquest Consistori, òbviament, és, parlo pel Govern Municipal, el no caure en 
la passivitat o en el conformisme. Vull dir, de fer tot el que estigui en les 
nostres mans, però òbviament en la mesura de les nostres possibilitats, 
pal·liar aquestes situacions que jo crec d’injustícia social i econòmica en la què 
estem immersos des de ja fa anys, des de fa ja anys. 
 
Per tant, en aquestes èpoques en les que encara hi som –ho torno a repetir- 
de retallades, de tancaments d’espais públics, de privatitzacions sanitàries, de 
lleis que ens porten al passat, d’un atac directe contra l’estat del benestar, 
aquest Equip de Govern aposta per anar contra corrent. 
 
Ja fa molt de temps que en aquest sentit va contra corrent aquest Equip de 
Govern, és a dir, per dotar dels màxims recursos possibles en àrees, en àmbits 
que nosaltres pensem que són importants i que sembla ser que per altres no 
ho són, per nosaltres òbviament sí que ho són. I no ens enganyem, nosaltres 
el que fem aquí és posar mesures pal·liatives. No solucionarem el problema 
de l’economia mundial, ni la del país, des de la nostra ciutat però intentarem 
posar el nostre granet de sorra per intentar que els efectes negatius en els 
nostres ciutadans i ciutadanes siguin menors. 
 
Portem ja dos anys consolidant aquestes bases de política econòmica 
municipal, amb rigor, amb coherència, amb prudència, amb responsabilitat, 
amb austeritat i amb respecte. I dic respecte amb els principis de legalitat 
establerts per altres administracions tot i que, a vegades, no s’acaben de 
comprendre. L’RSAL, per exemple, el Real Decret aquell que hem parlat abans 
en la normativa laboral, per exemple, nosaltres tenim clar que van en contra 
de l’autonomia municipal, no només de l’autonomia municipal sinó també de 
l’eficiència econòmica. 
 
Hem de defensar posicions en el terreny econòmic, social, educatiu, aquest 
compromís que tenim amb la ciutadania. A fi de comptes els que vivim a 
Cornellà som nosaltres, els que estem aquí asseguts, els que esteu allà i tots 
els que no estan aquí, però que són dels 6,9 quilòmetres que és la nostra 
ciutat. 
 
I Cornellà no és de la gent que fa aquestes Lleis que van segurament en contra 
del municipalisme i de les persones que treballen i que viuen a Cornellà. 
 
Per tant, l’Equip de Govern el que proposa és renovar amb aquests 
Pressupostos el compromís que ja hem adquirit des de fa molt de temps en 
mandats anteriors, de no suprimir, de no retallar serveis, de mantenir 
òbviament, no pot ser d’una altra manera, els llocs de treball de l’Ajuntament. 
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Amb el compromís, tampoc pot ser d’una altra manera, de pagar les nòmines, 
dels compromisos pactats amb la representació del personal, dels quals 
òbviament hem tingut avui una prova real en els punts anteriors que hem 
parlat, amb tots els respectes –com he dit- a les normes legals que s’han anat 
desenvolupant en els últims anys. 
 
Així doncs, la política econòmica d’aquest Ajuntament, l’instrument de la qual 
és el pressupost es basa en tres pilars bàsics, en tres objectius que nosaltres 
creiem, pensem, que són fonamentals. Sobre els quals han de rotar totes les 
accions municipals que són, dotar de més recursos la política social a la nostra 
ciutat abocant més crèdits pressupostaris, és a dir, més diners. Dotar de més 
recursos la política educativa, esportiva i cultural a la nostra ciutat, abocant 
més crèdits pressupostaris, és a dir, més diners. I evitar el risc de degradació 
de l’espai públic incrementant en aquest cas els recursos. 
 
Aquestes premisses, aquests pilars bàsics, parteixen de fa temps. Parteixen de 
l’Acord Social que es va signar al 2012 i que era hereu del que es va aprovar al 
2009, i que estarà present en el que es portarà a terme en el període de 2016-
2020. Per tant, aquestes tres premisses continuen sent vigents. Les hem 
explicat a les reunions que hem mantingut amb els Portaveus dels diferents 
Grups municipals, a les Comissions Informatives d’Economia i Governança que 
hem realitzat en aquest mes. I això dóna lloc, dóna peu a uns objectius que 
creiem primordials. Passem de tres premisses fonamentals a objectius 
pressupostaris que no canvien les prioritats que tenim. 
 
Aquestes tres idees força de les quals he parlat, el que pretenem amb aquest 
pressupost són els objectius dels quals ara parlaré i són els següents.  
 
Augment en polítiques de manteniment i serveis incrementant els crèdits. 
Incrementant les polítiques d’igualtat, en un 4% els crèdits pressupostaris en 
aquest pressupost. Duplicar la dotació en les partides de Ciutat de la Lectura. 
Mantenir els crèdits en polítiques de família, augmentar-los amb aquesta 
nova aportació que s’ha fet ara mateix. Incrementar un 17% cultural, com a 
conseqüència de les dotacions per teatre, per lloguer de material, per 
activitats culturals, pel Festival de Pallassos. 
 
Incrementar un 3,45% també joventut per la inclusió del programa Educar per 
Créixer. Incrementar un 12% les partides d’esports. Una política ocupacional 
pròpia amb el manteniment dels Plans d’Ocupació municipals, que suposaran 
prop de tres-centes contractacions durant l’any 2016. I més d’un milió i mig 
d’euros de dotació pressupostària, amb els nou-cents mil que estan en el 
pressupost més els sis-cents mil que hem dotat en la modificació de crèdit que 
hem aprovat.  
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Per tant, s’incrementen les polítiques d’ocupació un 46% per aquests tres-
cents mil euros de més. En recursos humans s’incrementava l’1% de les 
retribucions del personal, que això ho marca la Llei General Pressupostària. La 
dotació dels Plans d’Ocupació, com he dit. La bestreta de la paga de 
desembre. Les polítiques de nova ciutadania incrementant notablement 
l’augment de la dotació pel contracte de seguretat del patis oberts. 
Incrementant també les partides d’activitats, en ordenances cíviques, en 
mercats, incrementat notablement per l’augment de la dotació del contracte 
de seguretat i vigilància d’edificis municipals les partides de Guàrdia Urbana i 
protecció civil. 
 
Incrementant un 6% l’augment de les dotacions dels ajusts d’infància i adults, 
és a dir, acció social, política social. Incrementant un 10% també polítiques 
d’educació, com he dit anteriorment. Medi ambient, incrementat un 14% per 
la incorporació de dotacions d’altres departaments, també el contracte per la 
prevenció de la pobresa energètica i el transport escolar en educació 
ambiental. 
 
I tot això disminuint el nivell d’endeutament de la nostra ciutat, congelant els 
tributs, com hem explicat. És a dir, impostos, taxes i preus públics congelats. I 
amb una pressió fiscal que, com he explicat abans, és baixa. 
 
Tot això es proposa sense modificar els tipus i les tarifes del impostos. 
Permeteu que faci una mica d’esmena en un tema d’ordenances, perquè crec 
que està absolutament enganyat -per dir-ho d’alguna manera- una cosa de 
l’altra. Tot i tenint en compte, ja ho he dit abans, que l’IPC a finals de l’any 
estarà al 0,5 punt positiu i que el que preveu la Llei General Pressupostària per 
l’any 2016 és un increment de l’IPC d’un 1,1 punt positiu, no es modifiquen 
tipus i tarifes, ho hem dit moltes vegades ja aquesta tarda. Hem parlat ja del 
tema de l’IBI, amb la qual cosa crec que ha quedat absolutament clar. 
 
Tot això fa que la variació dels ingressos corrents la preveiem positiva, tot i 
que encara estem en la recessió econòmica en general i del sector 
immobiliari. 
 
Adeqüem la despesa ordinària de funcionament i de les necessitats dels 
serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, ajustant-la a la 
capacitat de generar recursos suficients, representant així un increment d’un 
4% en la despesa corrent. 
 
Com he dit, reduirem el volum de deute total amb una disminució de la 
càrrega financera, és a dir, dels interessos que es paguen d’un 8%, quedant 
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establert en l’1,81, 83% dels ingressos corrents, quan l’any 2015 era de 2,13, 
mantenint d’aquesta forma la tendència experimentada en els anys anteriors 
de reducció d’aquesta càrrega, la qual cosa permet disposar d’un marge de 
maniobra per aplicar despeses vinculades als serveis públics municipals. 
 
És el quart any consecutiu que aquest Ajuntament no va al mercat de deute, 
no s’endeuta, quart any consecutiu. Realitzarem una inversió total que 
complint l’escenari d’estabilitat pressupostària per entitats locals que ha 
establert el Govern de l’Estat i que seria assumible, és de 4.235.000 euros. 
Aquesta és la xifra d’inversió que s’ha assumit al pressupost de 2016, tot i 
tenir en compte el que hem fet abans que hem aprovat la modificació de 
crèdit i hem parlat suficientment d’ella també, però que comporta quatre 
milions més d’inversió que s’executarà bona part al 2016 com hem dit. 
 
Aquestes inversions es destinaran fonamentalment al projecte d’innovació 
urbana, reforma d’espais urbans a l’avinguda del Baix Llobregat, a obres de 
reparació i millores d’escoles, instal·lacions esportives, a les obres de 
reparació del col·lector quatre, a l’adequació de l’edifici de Can Maragall per a 
Centre d’Interpretació de la Història Local, a mantenir el nivell de les 
infraestructures i dels edificis actuals. A dotar d’aquells elements de caràcter 
inventariable mínimament necessaris per la renovació d’elements que són 
obsolets i que s’han de dotar. I també per la dotació de nous equips 
informàtics i una adquisició de noves aplicacions informàtiques. 
 
Acabant, remarco tres eixos bàsics del projecte de pressupost, per a què 
quedi clar, pensat –com he dit- per fer front a l’actual conjuntura econòmica. 
Impulsar mesures de promoció de l’activitat econòmica en el municipi amb 
atenció especial –com he dit- als serveis públics bàsics, seguretat, habitatge, 
urbanisme, clavegueram, recollida de residus, neteja viària, enllumenat públic 
i medi ambient, acció social i foment de l’ocupació, a l’educació, a la cultura, a 
la solidaritat i el coneixement, ho diré totes les vegades que siguin necessàries 
perquè quedi clar. Procurant la renovació dels elements de l’espai urbà 
perquè evitem aquesta degradació –com he dit abans-. I amb un nivell 
d’inversions suficients, quasi vuit milions d’euros, quatre en el pressupost i 
quatre que incorporarem. 
 
I aquesta inversió que està dedicada al manteniment d’infraestructures i 
d’equipaments municipals, en especial d’escoles públiques, d’instal·lacions 
esportives, és a dir, on està la gent de Cornellà, els ciutadans i les ciutadanes, 
per on passegen, per on paren, per on estan els nens, per on estan els pares, 
les mares, al carrer, als equipaments. També he dit, incorporar l’adequació 
d’un immoble per Centre d’Interpretació d’Història Local, el que he dit de la 
reforma d’espais urbans a l’avinguda del Baix Llobregat. 
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Tot això i per concloure, i ho torno a deixar clar per si no ha quedat ja, 
congelant els impostos i taxes a les Ordenances Fiscals per al 2016. Que quedi 
clar, congelant el impostos i taxes, tots els tributs per l’any 2016. 
Incrementant la despesa ordinària un 4,01 i no augmentem impostos, 
congelem. Invertint –com he dit- quatre milions i quart d’euros autofinançada 
amb recursos propis amb un percentatge molt gran, de fet, amb tres milions 
de recursos propis. 
 
Altre finançament vindrà d’altres Administracions municipals, com l’Àrea 
Metropolitana, com he dit, més els quatre milions de la modificació de crèdit, 
reduirem el deute, reduirem la càrrega financera. Ja he dit que no preveiem 
cap operació de crèdit com els quatre anys anteriors. 
 
Per últim dir que l’estat de consolidació del pressupost general, que en aquest 
cas inclou l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i la 
Societat Mercantil Municipal Procornellà, aquest pressupost consolidat està 
per sobre de 101 milions d’euros, és important aquesta quantitat òbviament. 
 
Ens trobem doncs davant d’una proposta de pressupost expansiva, que quedi 
clar, expansiva en els temps actuals. No és un pressupost per a què la ciutat 
subsisteixi, no és un pressupost de supervivència. Recull les necessitats que 
s’han detectat per part de l’Equip de Govern, per part d’altres Grups 
municipals o que han estat expressades també per ciutadans i ciutadanes de 
la nostra ciutat, o que han estat expressades per diversos col·lectius de la 
nostra ciutat, i estan recollides en aquest pressupost. Potser no tot, perquè no 
hi cap tot absolutament, això seria molt absurd que jo ho digués, però gran 
part d’elles sí que estan recollides. 
 
Un pressupost –com he dit- amb un finançament de més d’un 66% de 
recursos propis, augmentant més d’un punt en relació al 2015. Sempre hem 
comentat, abans ho ha dit l’Alcalde, que hem de comptar amb nosaltres 
mateixos. No sabem què passarà, nosaltres hem d’intentar, en la mesura de 
les nostres possibilitats ser autosuficients per a què els nostres 87.000 
habitants gaudeixin d’oportunitats. És el que han gaudit durant els últims 
anys, d’oportunitats i no de problemes, problemes hi ha suficients. I un 33% -
com dic- de transferències. Però ens hem de quedar aquesta dada, 66% de 
recursos propis, no és menys important. 
 
Per tant, i ara sí que acabo, és un pressupost per a nosaltres, personalment –
jo crec- que és equilibrat, que és prudent i que el que és més important és 
assumible per aquesta ciutat i per les necessitats que ara mateix en té. 
Gràcies. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc, i per a no entrar en polèmica amb el Tinent d’Alcalde 
d’Economia, amb qüestions que no afecten estrictament al Pressupost, ha 
manifestat vostè que no veu la recuperació econòmica per cap lloc. Doncs jo li 
diré una xifra que segurament li farà canviar una mica l’opinió. 
 
Fins la data i des del 2014, 750.000 persones han trobat feina en aquest país, 
amb la qual cosa, almenys ja hi ha 750.000 persones que veuen les coses de 
forma distinta. A alguns Grups els hi produeix rissa que hi hagi gent que trobi 
feina, segurament ells preferiran que estiguin en situació d’atur, com no 
podria ser d’una altra manera. 
 
Entrant al Pressupost, i aquí estem parlant de despesa, doncs passa una mica 
com amb els ingressos. És un exercici una mica de ciència ficció, avui ja ens ha 
desquadrat el Pressupost perquè s’han incorporat una sèrie de mesures que 
ja ens desquadra el Pressupost aprovat inicialment en aquest Ple, si es que 
rep el suport al final el Pressuport. 
 
Amb la qual cosa, i això és anecdòtic perquè al final són 30.000 euros més o 
menys el que hem valorat, crec que les despeses com els ingressos es podrien 
preveure d’una millor manera, sobretot per a no estar durant l’exercici 
següent aprovant contínues i reiterades ampliacions de crèdit que 
segurament es podrien haver pressupostat des d’un primer moment. 
 
I clar, per això la nostra queixa, nosaltres no estarem d’acord en aquestes 
ampliacions de crèdit. De vegades, no només per l’instrument sinó perquè hi 
ha partides que potser podrien repercutir-se en el ciutadà d’una forma 
distinta, com hem dit anteriorment, amb una baixada d’impostos, taxes i 
preus públics. 
 
I, a més, per a nosaltres hi ha dos aspectes, dos qüestions, dos tipus de 
polítiques que són pilars fonamentals del nostre Grup municipal, del nostre 
partit polític i que portàvem contemplades al nostre programa electoral. Són 
partides i polítiques de més seguretat, són partides i polítiques de major i 
millor promoció econòmica i destinades al comerç, polítiques d’ajuda a la 
família, no polítiques de família, que no té res a veure, d’ajudes a la família, 
que per a nosaltres són aspectes importants i creiem que aquest Pressupost 
no recull o no ho recull en la mesura que per a nosaltres és una prioritat. 
 
I desprès, clar, resulta inevitable tocar la qüestió de Procornellà. Aquest 
Pressupost destina no poques quantitats de despesa per a una empresa 
municipal que al final ha acabat sent una patrimonial. A més, amb uns actius 
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immobiliaris que segurament estan sobrevalorats, perquè tenen un aparent 
valor en els balanços que segurament poc o res tindran que veure amb el 
valor real dels mateixos. 
 
I encara que no toqui en aquest moment, crec que hauria de donar-li una 
pensada a Procornellà. Jo penso que va néixer amb una finalitat i s’ha acabat 
convertint en altra cosa, altra cosa que, a més, li costa molts diners al 
pressupost municipal. I potser ens hauríem de plantejar quan toqui si així ho 
estima la majoria de Grups d’aquest Ple i el Consell de Procornellà, doncs 
pensar en una liquidació i dissolució d’aquesta empresa municipal que a l’hora 
de la veritat resulta completament deficitària i costa molts diners a la ciutat. I 
segurament els serveis que presta aquesta empresa municipal es podrien 
portar a terme d’una manera distinta i amb menor cost per la mateixa. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Gràcies Alcalde. Gràcies als ciutadans i ciutadanes que ens estan escoltant 
avui en un debat que per a nosaltres és, evidentment, important. No negaré 
que el Pressupost com les Ordenances Fiscals, com algun altre debat que es 
produeix a la ciutat, segurament són els principals debats que fa aquest Ple. 
 
En tot cas m’agradaria començar situant que avui fem una aprovació inicial, 
una aprovació inicial, el Pressupost és una eina viva que, en definitiva, el que 
diu és allà on es proposa fer la despesa o allà on es proposa preveure els 
ingressos. I, en definitiva, és dibuixar una sèrie de programes, una sèrie de 
partides a partir de les quals el Pressupost s’executa. 
 
La nostra posició inicial ja l’hem expressat amb la proposta que hem fet. És 
anar evidentment a facilitar que totes aquelles polítiques que hem defensat 
en el nostre programa electoral es reflecteixin en aquest Pressupost. 
 
Però no negarem i no ho puc negar que la gestió del Pressupost no ens 
correspon a nosaltres fer-la i que, correspon a l’Equip de Govern gestionar 
aquests recursos que avui se li faciliten per a què pugui aplicar les polítiques 
que creiem que poden millorar la situació de la ciutat. 
 
És responsabilitat de l’Equip de Govern governar. I el que fem avui no és un 
xec en blanc. El que fem avui és, aquestes són les partides inicials i a partir 
d’aquí, com el Pressupost és una eina viva, puguin i vagin aplicant. 
 
La nostra proposta és una proposta que parteix d’una percepció que té el 
nostre Grup des de fa molt anys, que és en aquest debat al què s’ha d’anar 
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amb propostes. Perquè en definitiva, el que és important és proposar coses, 
és dir, creiem que allò que s’està gastant aquí no hauria de gastar-se aquí i 
hauria de gastar-se allà. Creiem que allò que s’està gastant aquí és insuficient i 
proposem que s’incrementi. Creiem que allò que vostès fan en aquell 
programa, considerem que es podria fer d’una altra manera. 
 
Nosaltres el que hem fet és fer una proposta en diferents besants. Una part, ja 
s’ha explicat i ja s’ha comentat en el debat que hem tingut en el Ple quan hem 
parlat del punt d’Ordenances. Una part, evidentment, es situa aquí, en la 
proposta que us he explicat ara fa una estona. I una part per nosaltres també 
anirà en l’Acord Social i també aniran en les modificacions de crèdits 
posteriors que es puguin fer, i en diferents Mocions que es puguin anar 
presentant en aquest Ple. 
 
Per tant evidentment hi haurà diferents propostes que anirem plantejant. Són 
propostes que parteixen del nostre programa electoral, però que també 
parteixen de la percepció de molta gent d’aquesta ciutat de que hi ha coses 
que necessiten intervencions i actuacions, d’entitats, de persones individuals, 
de gent que ens ha fet arribar des de fa moltes setmanes, perquè nosaltres no 
enganyem a ningú, i ja fa moltes setmanes que vam fer pública la voluntat de 
fer propostes al Pressupost. Hem anat reben propostes de ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat en relació a coses que s’han de canviar. I així 
l’hem traslladat a l’Equip de Govern en les propostes que he explicat abans i 
altres propostes que no tenen una aportació concreta en el Pressupost. 
 
Per a nosaltres hi ha sis eixos concrets que en aquest Pressupost s’han de 
reflectir i que s’haurien d’anar reflectint en la seva execució. 
 
Una ja l’hem explicat abans i té molt a veure amb les propostes que hem fet, 
que és el rescat social, la lluita contra la pobresa. És ajudar a la gent que ho 
està passant pitjor i és garantir, si podem, en la mesura de les possibilitats de 
l’Ajuntament, pa, feina i sostre per tothom. Lluitar contra la pobresa 
energètica, contra la pobresa infantil, aquí han anat la majoria de les 
propostes que hem fet, la majoria de les propostes que estem dient en aquest 
Plenari des de que ha començat aquest mandat, però també en el mandat 
passat. La prioritat aquí no és qui es fa la foto sinó si som capaços 
d’aconseguir que la gent de la nostra ciutat visqui millor. 
 
Desprès hi ha un altre paquet que té a veure amb els serveis a la ciutat. 
Garantir que tothom pot accedir als serveis de la ciutat. I aquí tenen a veure 
moltes de les propostes que hem fet en relació a la sociabilització o a la 
tarifació social que s’ha explicat abans o altres propostes que hem fet en 
relació al wifi i al paper que té el Citilab, etc. Són propostes que l’Equip de 
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Govern ja coneix, que s’han fet públiques en relació aquest tema en els 
nostres espais webs i en més espais. 
 
I són coses que potser no tenen una traducció pressupostària però sí que per 
a nosaltres és important que s’incorporin en les polítiques que fa 
l’Ajuntament per garantir que tothom pot accedir al màxim de serveis públics. 
 
Un altre element que té a veure amb la qualitat i els serveis, i amb els espais 
de la ciutat, aquí hem plantejat que cal profundament fer una revisió de la 
xarxa de carrils bici. Creiem que és important que revisem si serveixen 
d’alguna cosa els carrils bici, si tenen utilitat o no tenen. A la ciutat hi ha una 
plataforma que s’està activant en relació a la revisió d’aquests carrils bici, i, 
per tant, creiem que és important que això també es consideri a l’hora de 
l’execució del Pressupost. 
 
Evidentment també hem proposat figures i temes vinculats a l’estalvi 
energètic. Creiem que cal la creació de la figura de l’agent d’estalvi energètic a 
la ciutat, i també creiem que cal fer una millora dels equipaments municipals 
en la mesura que cal que puguin estalviar i que puguin ser molt més eficients 
energèticament. 
 
En aquest sentit, també creiem que cal fer un pla general, no només a nivell 
d’eficiència energètica, sinó a millorar els equipaments municipals. Per això 
hem donat suport a la modificació de crèdit anterior, i per això creiem que el 
plantejament de les inversions és correcte. 
 
Però no és suficient, necessitem planificar i donar més recursos per plantejar 
una millora de les escoles de la ciutat, dels centres esportius, dels espais 
públics de la ciutat. I per tant estarem molt atents en intentar poder acordar, 
ja fa molts dies que ho estem dient, una millora dels equipaments de la ciutat 
i també d’alguns serveis de la ciutat i d’alguns espais concrets de la ciutat com 
pot ser els parcs infantils que creiem que són claus. 
 
En aquest sentit hem proposat a l’equip de Govern coses que tenen a veure, 
per exemple, amb les rutes escolars, amb la millora de les relacions dels 
entorns de les escoles. Creiem que és una proposta que es pot estudiar, que 
val la pena que ho treballem i són coses que creiem que val la pena plantejar-
les. 
 
En aquest sentit també el quart punt, és tot el tema vinculat amb l’activitat 
econòmica. Ja hem plantejat que estem d’acord en què s’incrementin més els 
Plans d’Ocupació. Tan de bo!, tinguem l’oportunitat i almenys els que tenim 
possibilitat de fer-ho així ho farem, que no només siguin els Plans d’Ocupació 
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de l’Ajuntament sinó que la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
també aportin per poder tenir més Plans d’Ocupació. I creiem que aquests 
Plans d’Ocupació -i així ho plantegem- han d’anar adreçats una part a serveis 
vinculats a l’atenció a la gent i a la mediació comunitària i a l’espai públic. 
 
Per tant creiem que en aquesta ciutat on tenim 5.000 persones grans que 
viuen soles, moltes d’elles dones, val la pena que pensem de quina manera 
podem ajudar, podem acompanyar, podem atendre millor a la gent que viu a 
casa. 
 
No insistiré en més temes de cooperativisme i de contractació, que ja hem 
parlat abans, però sí que hi ha coses que per a nosaltres són importants com, 
per exemple, tots els temes de formació professional, transició escola-treball, 
etc, que en aquests moments es fan, però que segurament haurem de veure 
com es reformen.  
 
Com que hem votat a favor de la modificació de crèdit, també tothom 
suposarà que estem d’acord amb tot un paquet de millora del patrimoni de la 
ciutat, que creiem és important, i és necessari que es pugui en aquests 
moments discutir, parlar, consensuar què fem amb algunes peces de la ciutat 
com és Can Maragall, com és Can Bagaria, com és l’Institut Gaudí de la 
Construcció. Per a què la gent ens entengui, creiem que són espais que han de 
tenir usos socials i culturals i, per tant, creiem que, amb independència de si 
s’han de millorar o no, i això és el que pot aparèixer al Pressupost, els seus 
usos futurs s’han de debatre de manera participativa. 
 
I evidentment també creiem que hi ha una part que no està al Pressupost, 
però que és important que s’apliqui, que és una millora de la gestió municipal. 
En aquest sentit, hem parlat varies vegades, és urgent que incorporem les 
clàusules socials i de gènere a la contractació pública, que creem i articulem 
un Reglament d’ajuts socials. Que fem un esforç per millorar els espais 
d’atenció al públic que, en la mesura que ja hem parlat abans quan parlàvem 
dels treballadors públics, tampoc oblidem que cal plantejar-nos un Pla de 
formació pels treballadors i treballadores d’aquesta casa. 
 
En general són sis eixos de propostes que el que volem és que per un costat 
millori la situació de la gent, però que també que millori la manera que té 
aquest Ajuntament de gestionar i de fer la despesa dels recursos municipals. 
 
Insistim en aquesta idea. En la mesura que és l’Equip de Govern qui ha de 
gestionar, també creiem que hi ha una part transversal a tot això, que és que 
haurem de revisar com ho gestionem, i sobretot quin paper juga la ciutadania 
i com participa la ciutadania en la gestió municipal, no només en els Consells 
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de Participació sinó segurament haurem de pensar com fem una gestió més 
pròxima, més debatuda, més consensuada, més treballada. Per a nosaltres 
aquest és un dels reptes del proper mandat. 
 
Plantegem, desprès parlarem en la Moció del ROM que hi ha a l’ordre del dia, 
però ja avancem que per a nosaltres és un tema clau per poder executar 
millor aquest Pressupost, intentar que tothom participi de la gestió dels 
recursos que són de tothom que, en definitiva, és el que hem plantejat. I, en 
aquest sentit, hem convidat a l’Equip de Govern a què faci un replantejament i 
un estudi, un anàlisi en profunditat de quins són els mecanismes de 
participació que té aquest Ajuntament, i si avui, a octubre de 2016, tenen les 
funcions que havien de tenir o les hauríem de replantejar. 
 
Tot això amb la voluntat lògica d’intentar que aquelles coses que creiem que 
són més urgents s’incorporin al Pressupost i que l’altre sigui un compromís de 
millora de la gestió. 
 
Les esmenes concretes signifiquen un increment de 538.000 euros al 
Pressupost. Creiem que totes elles poden ser incorporades en la mesura que 
es pugui fer una resituació dels recursos o un plantejament una mica més 
optimista dels ingressos possibles que podem tenir. Per tant, creiem que són 
absolutament incorporables al Pressupost des del punt de vist que és 
probable que tinguem més ingressos dels que tenim, perquè tots els anys els 
hem tingut i, per tant, creiem que són assumibles i incorporables.  
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Primer de tot agrair la predisposició per part del Partit Socialista per explicar i 
comentar amb aquest Grup municipal la seva proposta de pressupostos per al 
2016. 
 
Nosaltres hem fet una gran tasca per poder estudiar-los, entendre’ls i veure a 
què es destinava cada partida. Ara bé, també hem de comentar que no ens ha 
estat fàcil.  
 
La primera informació dels Pressupostos la vam tenir el 7 d’octubre, on se’ns 
va facilitar la proposta per part del PSC, per tant, hem disposat de vint i pocs 
dies per estudiar-los, treballar-los, demanar explicacions, traslladar-los a la 
nostra assemblea i realitzar propostes. 
 
Tinguem en compte que hem tornat al Consistori aquest juny, després de 
quatre anys fora, i que l’envergadura de tot plegat, doncs, bé, hem fet 
realment tot el que hem pogut i tots són ben conscients. 
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Tot i així, considerem que és un temps més que escàs per poder treballar com 
cal uns pressupostos de l’envergadura d’una ciutat com Cornellà. Per moltes 
hores i esforços dedicats, considerem que si realment s’hagués volgut arribar 
a una entesa, els Pressupostos s’haguessin hagut de començar a treballar 
abans. 
 
Per endavant, ja posem la nostra disposició per començar a treballar en els 
pressupostos del 2017. Considerem que és completament necessari un canvi 
d’enfocament, i per poder portar-lo a terme no podem treballar amb els 
pressupostos només vint dies abans de la seva disposició al Ple. 
 
Estic completament d’acord amb les paraules de l’Arnau de que els 
pressupostos s’han de treballar i s’han de fer propostes, evidentment, però 
també has de tenir molt temps per poder desgranar completament tots 
aquests pressupostos i poder fer unes propostes, que hem fet, però fer-ne de 
moltes més i poder treballar conjuntament en aquestes propostes. 
 
Nosaltres, com he comentat, faríem uns pressupostos completament 
diferents, cal un replantejament de fons. Els pressupostos que ens proposen 
venen marcats per un model de ciutat que nosaltres no compartim. Per tant, 
si els donéssim suport, donaríem suport a un model de ciutat que no és el 
nostre i que no és el de les persones que amb el seu vot han fet que avui 
estiguem aquí. 
 
La gent ha demanat que les coses canviïn en aquesta ciutat, i queda reflectit 
en la representació actual del Consistori. Ni la baixada dels seus resultats 
electorals ni la seva reducció de Regidors, us ha adonat que la ciutadania de 
Cornellà vol un altre model de ciutat. Per tant, volem uns altres pressupostos. 
 
Ens trobem amb un pressupost que un cop més, seguint la línea dels últims 
anys, continua a grans trets amb les mateixes partides i amb poques 
variacions. Com vostès diuen, els pressupostos són continuistes, i ho són tant 
que les despeses són exactament les mateixes. I no entenem com molts 
d’aquests imports siguin igual durant tants anys. 
 
Nosaltres no som còmplices polítics de la situació actual de l’Ajuntament que 
va tancar els comptes del 2014 amb un deute d’uns 80 milions d’euros, i que 
tancarà aquest exercici amb un deute similar. 
 
Nosaltres no hem donat suport a aquest deute i no podem donar suport a un 
deute que és del mateix import que els pressupostos d’aquest Ajuntament.  
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Considerem que tot i que els pressupostos es volen vestir com uns 
pressupostos socials, i reconeixem i defensem les aportacions que es fan, 
nosaltres no considerem que siguin així. El percentatge d’aportació del 
pressupost per a temes socials és d’un 15%, potser ara s’ha vist incrementat 
una mica amb les últimes aportacions d’Iniciativa, però no varia gaire. I en els 
últims anys, tan sols s’ha incrementat un 4%. 
 
Comprovem que no hi ha una variació elevada en d’altres anys i això que el 
nivell de vida de la població actual ha baixat dràsticament. Com ja he 
comentat abans, en els últims deu anys el poder adquisitiu de la majoria de 
persones s’ha reduït un 15%. Per tant, els pressupostos creiem que no són 
sensibles amb la situació actual. 
 
Evidentment que compartim les despeses destinades a fins socials, però 
considerem que són insuficients. Nosaltres voldríem doblar aquestes 
aportacions. Repensem-les i aportem propostes entre tots.  
 
Hi ha diverses partides que no compten ni amb l’aprovació dels tècnics, i que 
han estat qüestionades des de la seva proposta inicial. No entenem com 
encara continuen plantejant-se fer depèn de quin tipus d’inversions.  
 
No compartim tampoc com bé saben la gestió de Procornellà, cada any més 
diners de l’Ajuntament van a parar a Porcornellà. Cal un replantejament 
urgent de la gestió de l’empresa i del funcionament de la mateixa. No podem 
compartir que la part urbana de Procornellà, ara que ja ha decidit que no 
construirà més, es dediqui a vendre terrenys a privats per a què construeixin 
ells. Es van realitzar expropiacions per un suposat bé públic i ara farà negoci 
un constructor. Esperem que al proper any podem seure per poder treballar 
en aquest canvi.  
 
Voldria fer matis de petites coses sobre les que nosaltres ens hem posicionat 
en contra d’aquests pressupostos, i agrairia que abans que posin en boca 
nostra argumentaris nostres o paraules que no hem dit, ens deixin parlar a 
nosaltres per nosaltres mateixos, que bé que sabem. 
 
No estem en contra de la lectura ni de les biblioteques, estem en contra de 
destinar més diners a uns llibres per uns tallers de lectura que no pas al fons 
documental de les biblioteques. Actualment es destinaran, segons aquests 
pressupostos, 18.000 a ampliar el fons de les biblioteques, de tres 
biblioteques, i 20.000 per uns llibres per un taller de lectura. Aquests tallers 
de lectura no compten ni amb l’aprovació de les escoles, i el que haurien de 
fer és ampliar el fons documental d’aquestes escoles, i destinar partides per 
les seves biblioteques mitjançant un acord on participi el Consell Escolar, i les 
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escoles puguin decidir en quins llibres volen destinar aquestes aportacions, no 
que una persona faci uns tallers de lectura i adquireixi els llibres que li 
convinguin. 
 
No estem d’acord amb la construcció de les dues noves biblioteques, no, ja ho 
vam exposar en la nostra campanya electoral, o espais de lectura, com li 
vulgueu dir, perquè ni vostès tenen ben definit com seran aquests projectes. 
Per tant, no saben quin servei es donarà. 
 
Considerem que hem d’apropar la lectura el màxim possible a la ciutadania. 
No estem en contra de la cultura, ben al contrari, però ara mateix tenim tres 
biblioteques que funcionen al 50%, i ni la biblioteca central obre tots els dies, 
Aquests dos nous centres que vostès proposen no compten amb el suport 
dels bibliotecaris, ni hi ha uns informes clars al respecte. 
 
Per què no aprofitem espais ja existents per a apropar la lectura?. ¿Per què no 
treballem per ampliar l’horari de les ja existents i dotar-les de més 
documentació i personal?.  
 
Anant més enllà, no podem secundar les inversions del Cornellà Natura, per 
nosaltres és un projecte mal fonamentat des del principi. Replantegem-lo i en 
parlem. 
 
I no ens serveix que li canviïn el nom a la inversió de 600.000 euros i passin a 
anomenar-lo reforma de l’avinguda Baix Llobregat. Veiem un primer pas per 
endreçar aquesta via i continuar amb el barri Ribera-Salines, al que ens hi 
oposem, per molt que ens vulguin fer veure que no és així. 
 
Volem carrils bici ordenats i coherents, no pedaços mal fets i carrils bicis que 
no porten enlloc. 
 
Veiem moltes propostes de construcció i em sap greu que en aquesta ciutat 
continuen estan més pendents del totxo que de les persones. I, sí, entenem 
que estan molt pendents de les persones, però encara falta que ho estiguin 
més. 
 
La societat civil, les necessitats, us superen amb projectes per tirar endavant. I 
sou vosaltres, quan veieu que funcionen que doneu el finançament. 
 
Val a dir que hem fet propostes i que ens han acceptat algunes, però hem 
considerat que els grans pilars del pressupost no els podem acceptar, per 
tant, votarem en contra. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Analitzada la proposta per als pressupostos del pròxim exercici de l’any 2016 
que se’ns ha presentat, així com els pressupostos consolidats hem de dir que 
ens hagués agradat haver tingut accés a una documentació més clara i 
transparent i que no generés confusió.  
 
Hi ha noves partides i noves àrees que s’han creat, fet que dificulta 
enormement el seu estudi comparat. A més, hi ha partides que desapareixen i 
es desglossen en altres o s’incorporen en altres ja existents. 
 
El llistat de despeses per àrees de departament està reagrupat de diferent 
manera que al pressupost del 2015. Tal i com estan les dades no ha estat 
possible fer una comparació entre ambdues.  
 
I el llistat de despeses per inversions per àrees de departament corresponen 
als pressupostos de 2015, és diferent també als presentats per l’any 2016.  
 
Per tant, aquestes magnituds no són comparables i amb les dades de què 
disposem no és possible calcular els imports corresponents. 
 
Considerem que per a un bon anàlisis exhaustiu dels mateixos s’han de 
facilitar més eines de consulta i una explicació més detallada, més enllà de la 
que pugui contenir la memòria presentada amb els pressupostos. 
 
En primera instància convé valorar positivament l’esforç fet pel Govern actual 
en matèria social, d’igualtat i de cultura, encara que en matèria social el 
percentatge destinat sigui només d’un 15%. Creiem igualment que s’ha 
produït un esforç. 
 
Pel general, coincidim en la majoria de les partides proposades, encara que 
algunes d’elles són insuficients. Ara bé, ens hagués agradat aprovar uns 
pressupostos en els que es prioritzin les necessitats dels ciutadans, les 
necessitats detectades, tal i com s’ha fet menció anteriorment, i, per exemple, 
es prioritzés la seguretat ciutadana i no es disminuís la seva partida en 42.000 
euros. 
 
Uns pressupostos en què no es destinessin 83.000 euros més en concepte de 
personal eventual. En els que no s’augmentés la partida de programes 
d’Alcaldia en un milió d’euros per a realitzar una cosa tan supèrflua com el 
Cornellà Natura, amb un cost de 600.000 euros. 
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Uns pressupostos en els què se’ns expliqués perquè es subvencionen certes 
Fundacions privades. Uns pressupostos en els què la partida de jocs escolars 
no es rebaixés. En els que no es destinessin 95.000 euros al Consorci de 
Normalització Lingüística. En el què la partida de material d’oficina no 
s’incrementés en un 200% o en el que no es destinés 120.000 a l’Institut de 
Radiodifusió, 100.000 euros més que a l’exercici anterior. 
 
Com ja hem deixat clara quina és la nostra posició anteriorment en relació a 
les Ordenances Fiscals i, en especial, a l’IBI, i com el pressupost és el resultat 
directe de l’aplicació d’aquestes Ordenances en el que a ingressos es refereix 
sobretot, nosaltres mantenim el nostre vot en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres, Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, volíem agrair també a 
l’Emilia i al Sergio, la disposició que han tingut per poder-nos explicar i ajudar-
nos a les consultes que tinguéssim sobre els pressupostos. 
 
També volíem fer esment en el format en el que es dóna la informació dels 
pressupostos, és en PDF i això dificultat moltíssim l’anàlisi. Llavors demanem 
que per properes ocasions, no només de pressupostos sinó tot el que sigui 
informació econòmica, estigui en un format que es pugui treballar fàcilment, 
no només per part dels Grups polítics que estem aquí sinó per part de la 
ciutadania també, que si vol fer aquests anàlisis de manera privada, doncs 
pugui fer-ho d’una manera àgil. 
 
Nosaltres un dels temes essencials que tenim sobre els pressupostos, és que 
no s’ha impulsat ni s’ha promocionat la participació ciutadana en la 
construcció d’aquest pressupost. Defensem la proposta d’una elaboració 
participativa, real, per part de la ciutadania, per part dels veïns i veïnes de 
Cornellà, que serveixi tant per establir en les prioritats com per definir les 
inversions efectuades a la ciutat, i per debatre com es gestiona el pressupost. 
 
Sabem que es parla amb les entitats i que moltes de les partides que es 
recullen en aquests pressupostos venen d’aquestes reunions i d’aquest treball 
que es fa amb entitats, però no parlem només de treballar amb les entitats 
sinó de realment fer un procés participatiu dels pressupostos. 
 
També ens agradaria demanar que s’articuli una Comissió de control ciutadà, 
un observatori ciutadà de mesures de control que explori els mecanismes de 
control i de col·laboració de les entitats ciutadanes.  
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I llavors demanem de cara al 2016, s’iniciï un procés participatiu dels 
pressupostos, pels que seran pel 2017, on es pugui mantenir un debat general 
per definir les prioritats, determinar les inversions a l’espai públic perquè tot 
això, els que millor saben les necessitats dels veïns i veïnes són els mateixos. 
Llavors és el treball conjunt que s’ha de fer entre el Govern i la ciutadania. 
 
També voldríem demanar que s’introdueixi als Plecs de condicions de les 
contractacions que a partir d’una quantitat determinada elevada, com pot ser 
més de mig milió d’euros, que hi hagi una obligació de declarar possibles filials 
amb paradisos fiscals, de manera que es penalitzi en alguns punts la valoració 
de les seves pliques en aquests casos. 
 
I sobre el present pressupost que se’ns ha plantejat, també comentar que hi 
ha partides que, bé, hem fet una comparativa dels últims quatre anys, i hi ha 
partides que s’arrosseguen any rere any sense cap modificació. Quan desprès 
fas la comparativa entre el pressupostat un any concret, per exemple l’any 
2014, i què és el que finalment s’ha gastat, veiem que hi ha moltíssimes 
diferències any rere any. Llavors no entenem perquè hi ha partides que es 
mantenen quan desprès sabem que s’està gastant un import diferent. 
 
També ens ha sobtat una mica fent aquesta comparativa l’any 2014, entre el 
que s’havia pressupostat i què és el que ha estat el definitiu en matèria de 
polítiques de benestar social, salut pública, acció social i polítiques d’ocupació, 
que finalment no es va gastar el 100% del pressupostat en una partida tan 
important com és aquesta. 
 
Trobem que hi ha massa conceptes que es deixen a una decisió aleatòria de 
l’Administració municipal, i que hi ha un entramat de contractes de prestació 
de serveis a empreses privades que suposa un cost addicional en IVA, no 
facilita la millor manera de prestar serveis, així com que redueix la possibilitat 
de crear llocs de treball estables. És a dir, en aquest cas, estem parlant de que 
una modificació d’això suposaria tenir més ingressos i llavors poder aportar 
més als pressupostos. 
 
I trobem a faltar un estudi de resultats dels diversos serveis prestats. A part 
dels serveis obligatoris, de prestació obligatòria, molts d’altres serveis 
s’haurien de justificar a partir d’aquests informes per poder anar valorant al 
llarg dels anys si està funcionant o si hem de dedicar els esforços en uns altres 
àmbits. Les subvencions també estarien dintre d’aquesta consideració. 
 
També comentar que en matèria de cooperació i desenvolupament, 
l’aportació és aproximadament de 98.000 euros, encara que, bé, amb el que 
ens han comentat des d’Iniciativa amb l’esmena que s’ha afegit incrementarà 
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una mica. Però comentar que això és un 0,13% del total dels pressupostos, i 
quan portem anys i anys des de cooperació i desenvolupament internacional 
demanant que s’arribi al 0,7, abans estàvem una mica millor, i cada any anem 
pitjor i, a més, si considerem que d’aquesta quantitat gairebé la meitat és 
només per Cornellà Solidari i els altres 35.000 euros, que és el que realment 
es dedica a cooperació internacional, és 35.000 euros que és el 0,05% del 
pressupost. Llavors, a part de la pujada d’uns 7.000 euros que han demanat, 
demanem que es vagi incrementant per poder arribar al 0,7%. 
 
I, bé, per tots aquest motius que he comentat nosaltres votarem en contra del 
pressupost. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
Nosaltres, en primer lloc volem explicar en quina situació estem ara mateix. 
Estem a principis de mandat i, per tant, en aquests pressupostos el que 
intentem fer i el que hem fet és marcar les pautes i les línies estratègiques per 
a seguir caminant cap al futur de la ciutat. 
 
Per això són importants i per tant aquests dies previs al Ple hem mantingut 
amb cadascú de vosaltres, hem conversat, hem dialogat, hem debatut, i sí que 
és veritat que hem vist situacions diferents amb els Grups. 
 
És comprensible per un costat i s’entén que la documentació sigui densa i 
deduïm que pugui haver dificultats per a comprendre aquests pressupostos. 
Per això, tant Sergio com jo mateixa, hem estat totalment disposats a 
escoltar-vos i a aclarir qualsevol qüestió al respecte en tot moment. 
 
Però certament vistes les nostres conversacions i la posició respecte als 
pressupostos que cadascú dels Grups ha pres, vull manifestar que hi ha gent 
que certament el que ha intentat és dinamitar aquestes negociacions, sense 
respectar la pluralitat i el pes que cada Grup municipal aquí representem, 
cadascú de nosaltres. 
 
Un pes atorgat de forma democràtica en les eleccions municipals. Som la força 
majoritària i així ens va recolzar la ciutadania en les eleccions municipals. I, 
per tant, cadascú en aquest Ple hem de ser conscients del que representem i 
també de compartir les responsabilitats que allò comporta des de l’oposició, 
però de forma constructiva i, si pot ser de forma propositiva, com bé 
comentava Arnau. 
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I és en aquest sentit que ja veurem i estem pensant si en un futur us anem 
encarregant que defenseu projectes de la ciutat en altres Administracions, per 
tal d’aconseguir recursos per Cornellà. Així que us demanarem que sigueu 
fidels amb aquesta ciutat. 
 
En resum, som la força majoritària. Tenim la responsabilitat efectivament 
d’executar aquest pressupost, i per això hem marcat i defensat de forma clara 
les nostres prioritats. I també quines són les nostres línees vermelles, perquè 
tenim un acord i un compromís amb tota la ciutadania i, per tant, avui hem 
presentat uns pressupostos de creixement que donen resposta, primer, a la 
situació actual de crisi amb les polítiques socials com un pilar fonamental per 
tal de frenar desigualtats. 
 
Segon, amb polítiques de manteniment de l’espai públic. I, tercer, fent una 
aposta per projectes culturals, educatius i esportius per les persones. Són 76 
milions per tirar endavant la ciutat, consensuats i negociats amb la ciutadania. 
Per fer inversions en equipaments esportius, educatius, reforçant projectes 
culturals pactats tots amb els col·lectius, amb les entitats, després d’escoltar 
les seves demandes ciutadanes. Parlem, per exemple, del Centre 
d’Interpretació d’Història Local, parlem d’obres de reparació i millora 
d’escoles, parlem d’instal·lacions esportives com Can Carbonell, per exemple.  
 
A més, a Cornellà també tindrem –ja ho comentàvem- dos equipaments que 
són els dos espais de lectura nous. Fent una clara aposta pel coneixement per 
la lectura, per l’educació, i també l’Institut Gaudí, un projecte de creació 
artística i cultural. 
 
No és el nostre pressupost, és el pressupost de les persones, de la ciutat. Són 
compromisos col·lectius parlats amb la gent de la ciutat, és un pressupost que 
dóna resposta a la gent de peu, a la gent corrent que vol parlar d’atur, que vol 
parlar de projectes socials i que vol parlar també de projectes col·lectius i 
educatius. 
 
Donarem resposta a projectes esportius com el Pavelló d’Almeda, a l’Estadi 
d’Atletisme i Rugby, a l’Estadi Municipal, a l’Skate Parc i també recolzarem 
centres educatius com el Virolai amb un nou ascensor, al Ceip Torre la 
Miranda, una nova sala polivalent al Ceip l’Areny. 
 
Respecte política social, els últims anys hem incrementat un 300%. I en aquest 
pressupost del 2016 destinarem més de sis milions. Parlem de destinar 1,5 
milions a crear llocs de treball, concretament a contractar 300 persones per 
aquest 2016. 
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Continuarem impulsant el fons de pisos de lloguer social, i mantenint els 
recursos per aturar els desnonaments amb un nou acord social, incrementant 
recursos per fer front a la pobresa. 
 
Parlem d’ajudes socials per defensar la dignitat de les persones. Parlem 
d’ampliar les partides beques-menjador, incorporant la tarificació social el 
proper curs. Tot això, quan altres Administracions, ja ho sabeu i abans ho 
comentaven, ens donen l’esquena amb uns dotze milions d’euros que ens 
deuen. 
 
I respecte al manteniment de l’espai públic, incorporem nous projectes de 
futur, com el Cornellà Natura, que comença a caminar i tenim cura de l’espai 
públic que no se’ns degradi, renovant jocs infantils i millorant la vialitat de 
carrers i places amb projectes de cirurgia arborea. 
 
Amb més de vuit milions d’euros d’inversions si sumem els quatre de 
pressupost i els quatre coma quatre, de la modificació de crèdit. Tot finançat 
amb recursos propis, sense endeutar-nos i congelant, com abans hem 
comentat, la pressió fiscal tal i com s’han aprovat les Ordenances. 
 
En resum, hem presentat uns pressupostos que donen resposta a les 
persones. Aquest pressupost fixa un nou horitzó, un nou rumb. Així que 
gràcies als que heu sumat per Cornellà. Són uns pressupostos socials, 
rigorosos i responsables, que avalats per la nostra trajectòria de gestió són la 
garantia del futur d’aquesta ciutat. 
 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Molt breument. 
 
En primer lloc, us vull agrair també la disponibilitat que heu tingut tots, 
perquè hi ha algú que fins i tot ha hagut de deixar la seva feina per tenir 
reunions i parlar de pressupostos, la qual cosa és d’agrair. 
 
Això que vagi per endavant, també. De part de l’Emilia i meva, òbviament, el 
nostre agraïment per l’esforç que heu fet. Òbviament respecto, no potser 
d’una altra manera, les vostres posicions però hi ha moltes que no puc 
compartir. 
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Emilia ha parlat del tema de polítiques socials, jo diria que més, que inclús, 
prop d’un 400% s’ha pujat el pressupost social en els darrers anys i l’educació 
en un 250%. 
 
No puc entrar en tot el que heu dit perquè no tinc gaire temps, però sí que 
vull fer un parell de comentaris. Agrair que us hagueu mirat el pressupost 
perquè vosaltres sembla ser que sí heu tingut temps de mirar el pressupost. 
Us ho agraeixo de veritat, no és ironia, us ho agraeixo, sembla ser que altres 
no han tingut temps, doncs el pressupost és igual per a tots, el temps és igual 
per a tots. Sembla ser que heu fet un treball important per a fer tot això. 
 
Més que res, també dir una cosa i és que, quan parlem de Procornellà i ho 
deixaré aquí, no entraré més, i quan parlem del deute de Procornellà, quan 
parlem del que significa Procornellà, si us plau, mirem-nos els papers. Mirem-
nos els papers i parlem del deute que realment és en el moment que realment 
és i a què està dedicat el deute. Es va fer una reunió del Consell 
d’Administració de Procornellà i es va explicar absolutament tot. Es va aplicar 
els ratis que hi havien, es van aplicar els actius, els passius, en fi, tot el tema 
econòmic. Per la qual cosa venir aquí i dir segons què, la veritat no ho 
considero coherent, amb tot el meu respecte. 
 
Els que heu estat quatre anys fora, Raquel t’ho dic amb tot el carinyo del mon, 
amb tot el respecte, dels quatre anys anteriors cada any ens hem reunit amb 
vosaltres, us hem explicat el pressupost de cada any. Heu estat al Consell 
d’Administració de Procornellà encara que no teniu representació municipal, 
heu tingut accés a tota la informació. És a dir, crec que es pot comparar, el 
pressupost i la informació estava. Només dic això amb tot el respecte i amb 
carinyo. 
 
Els llistats, com dius tu, són diferents, bàsicament, perquè és un altre 
Ajuntament, és un altre mandat, són altres àrees, són altres responsables 
d’àrea, les àrees no són les mateixes, els departaments no són els mateixos i, 
per tant, no pots comparar, si em permets l’expressió, “peras com manzanas”, 
fixat el que et vaig a dir, malgrat la cistella és exactament la mateixa. En tot 
cas sí que hauries pogut comparar el pressuposts per programes, per articles i 
per conceptes, encara que potser el tema de les partides era més complicat, 
això t’ho accepto. Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Jo crec que no, poden passar moltes coses el 20 de desembre però 
segurament el Govern que hi hagi al Congrés dels Diputats no tindrà capacitat 
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de canviar la Llei Electoral i, per tant, no hi hauran Eleccions Municipals fins el 
2019. 
 
Això ho estic dient amb una certa sorna, però siguem conscients que els 25 i 
les 25 que estem aquí asseguts, potser algú entra i surt altre, però en 
definitiva els Grups municipals seran aquests i les majories, les aritmètiques 
seran aquestes. Per tant, pel nostre Grup, crec que és important que tots i 
totes, els 25, fem un esforç de responsabilitat i fem un esforç per abandonar 
la comoditat que uns i altres estem tenint aquests mesos. 
 
Nosaltres, ja ho diem i ho hem dit abans, estem totalment disposats en aquest 
període d’exposició pública a parlar altra vegada amb tothom, a parlar amb 
les entitats, amb els altres Grups municipals si tenen alguna proposta que 
creuen que l’han d’articular via al·legació perquè hi donen suport en el seu 
moment en l’aprovació definitiva. 
 
Per tant, mà estesa en parlar amb tothom, igual que l’hem tingut a parlar amb 
el Govern municipal i, per tant, a fer propostes i a fer modificacions del 
pressupost. 
 
Quan dic abandonar la comoditat, li dic a tothom, també a l’Equip de Govern. 
És innegable que aquest pressupost té una inèrcia, una inèrcia de molts anys 
de Govern. L’escenari municipal és diferent i, per tant, correspon a tothom fer 
un esforç de diàleg, de negociació, de pacte, d’intentar trobar punts d’acords. 
 
Jo insisteixo, insistim, us convidem a tots i totes a abandonar la comoditat. Per 
a nosaltres no és fàcil votar a favor de l’Equip de Govern sense estar a l’Equip 
de Govern d’uns pressupostos. Tampoc és fàcil votar en contra, del costat del 
Partit Popular o amb Grups que es volen carregar el Centre de Normalització 
Lingüística, o que no estan disposats o que volen més seguretat. No és fàcil 
cap de les dues opcions. 
 
Nosaltres avui fem una opció de responsabilitat perquè creiem que el que sí 
que no podem fer és optar perquè a aquesta ciutat es prorroguin els 
pressupostos i optar perquè l’Equip de Govern n’hagi de fer servir l’RSAL, la 
Llei que hem memoritzat tots i totes per prorrogar pressupostos i aprovar 
pressupostos. Per tant, la nostra voluntat continua sent aquesta, creiem que 
estem fent un gran esforç de responsabilitat. Nosaltres no estem en la 
comoditat, no ho estem des del minut ú, estem intentant fer una oposició 
constructiva i us convidem a tots, Equip de Govern i oposició, a intentar jugar 
diferent a partir d’ara. 
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Gràcies per les aportacions i la voluntat d’incorporar les nostres aportacions al 
pressupost i, evidentment, estarem atents a què s’apliqui i s’executi allò que 
avui hem incorporat en el pressupost. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Molt breument. 
 
Respecte a un comentari de l’Emilia al pressupost, de les persones de la ciutat, 
la resta de Grups què representem?, jo entenc, que també a persones i a la 
ciutat. 
 
Temps per mirar-ho, sí, ha sigut el mateix temps per mirar-nos-la que els 
altres. No és el mateix els que porten, els que porteu governant i que per tant, 
ja sabeu de què parleu i cadascú es dedica de la vostra àrea, que no la resta 
de Grups municipals que acabem d’arribar. 
 
I sí que ens heu traslladat durant aquests anys que no hem estat els 
pressupostos i, com bé has pogut comprovar, els hem treballat i molt. Vull dir, 
no es pot dir que no els haguem mirat, però reitero la frase, considerem que 
és un temps més que escàs per poder treballar com cal uns pressupostos com 
cal, uns pressupostos de l’envergadura d’una ciutat, per Cornellà. 
 
I la nostra predisposició -torno a repetir- és, comencem a treballar amb els del 
2017, comencem-hi ja. Hi han moltes coses que se’ns han quedat en el tinter i 
hi ha moltes altres que es podrien canviar, però què és això, o sigui, entre 
desgranar què esteu proposant vosaltres, estudiar-ho, comentar-ho, traslladar 
les propostes i el feedback, són vint dies el que hem tingut. Vull dir realment 
és un temps escassíssim si realment es vol portar a terme arribar a un acord 
en condicions.  
 
Arnau, comoditat i responsabilitat, t’asseguro que no m’he apoltronat a cap 
cadira ni m’he posat tranquil·lament. Hem debatut moltíssim el 
posicionament d’aquest vot en aquest Grup municipal. No el teníem clar des 
d’un principi, això ho vam traslladar i no hem enganyat a ningú. I és igual de 
responsable la vostra que la nostra. Nosaltres també som responsables del 
que estem fent, i pels arguments que ja he comentat hem optat per aquest 
vot. No és una situació de comoditat. 
 
Gràcies. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Bàsicament per al·lusions. En primer lloc, fer referència a les paraules de que 
falta comoditat i falta responsabilitat quan, almenys jo acabo el meu treball a 
les set de la tarda i em poso aquí a fer les coses de l’Ajuntament, que algú em 
digui, em parli des del complet desconeixement sobre el que els integrants 
d’aquest Grup estan fent, francament, em sembla que almenys s’ha de pensar 
abans de dir les coses. 
 
En segon lloc, recordar-li al PSC, que abans han fet una afirmació, que la 
pressió fiscal no es congela. La pressió fiscal va a augmentar amb l’augment 
del percentatge del gravamen tal i com he explicat anteriorment. 
 
I evidentment el PSC és la força majoritària però no té majoria, això recordar-
lo. 
 
I ja per últim, en relació a l’al·lusió directa que m’ha fet abans Sergio, 
nosaltres hem fet també la comparació per articles sinó no haguessin pogut 
fonamentar la nostra posició en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Molt breument i, bé, crec que ja ha quedat reflectit bastant, del que estem 
parlant. 
 
Només comentar que nosaltres no hem pogut analitzar tots els pressupostos 
evidentment. Vull dir, ens hem centrat a la part que més, i torno a demanar, si 
us plau, que es canviïn els formats en els quals se’ns donen les informacions, 
perquè ens hagués facilitat molt la feina i és possible que en un altre tipus de 
format poguessim haver arribat a una major part dels pressupostos. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, crec que està suficientment debatut, que cadascú ha expressat la seva 
posició. 
 
Entenc tot això de la pressa de temps. Demà en un Ajuntament molt 
important es farà un debat sobre Ordenances i el responsable del meu Grup 
diu que ha rebut avui la documentació, és molt gran i és de la nova política. 
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Vull dir que jo entenc tot això. Bé, perquè em toca lidiar en moltes lligues i en 
molts camps, i entenc que és complicat, és comprensible, perquè estem al 
principi. Perquè hi ha un canvi al plenari i hi ha la incorporació de molta gent 
nova i, per tant, és normal que d’una forma tan ràpida tu no puguis decidir 
coses que són importants i rellevants pel funcionament de la ciutat. Però 
nosaltres sí que tenim una obligació, la tenim. 
 
I l’orientació del nostre pressupost és el més coherent perquè és el més 
cohesionat que ha decidit la ciutadania de Cornellà quan ha anat a votar. 
Perquè vosaltres dos no representeu el mateix que els altres dos, que els 
altres dos, que els altres dos o que els altres cinc. No representeu el mateix, 
per tant, no esteu cohesionats. 
 
Per tant, tens un model que tinc que dir que en aquesta ciutat el teu model és 
conseqüència també dels pactes que heu tingut amb Convergència i Unió i 
que no us ha anat força bé. I això ho tindreu que començar a assumir en 
aquest plenari i, ja veurem què passarà en el futur. 
 
Però part de l’ofec financer d’aquesta ciutat va així i anem a parlar clar tots de 
les inèrcies i de què passa. I si la Diputació de Barcelona diu que no està 
d’acord en fer espais de lectura, no serà la Diputació de Barcelona la que 
condicioni el que té que fer aquesta ciutat en funció de la seva autonomia 
municipal. 
 
I si algú es transforma en Portaveu de la Diputació de Barcelona quan 
nosaltres aquí portem demanant més diners, doncs ja veurem què passarà. 
 
És a dir, crec que a la dinàmica del pressupost hi ha moltes coses que no estan 
al pressupost. L’altre dia parlava amb alguns Portaveus, comentava que 
nosaltres estem orientant certes coses a fer habitatge i lloguer social, però ho 
pot fer l’Ajuntament com ho poden fer altres Administracions. Si nosaltres 
som capaços de vincular-les a què la ciutat això que necessita ho faci un altre, 
i per tant el fer habitatge –com l’altre dia comentava- implica endeutar-se. Si 
compres el sòl t’endeutes, si ho construeixes t’endeutes, no es fa d’una altra 
forma. 
 
Fer una promoció de cinquanta habitatges vol dir endeutar-se per valor de 
vuit milions d’euros quasi. Això és així. Vuit milions d’euros és el que hem 
aprovat avui de dos plans d’inversió, de la modificació de crèdit i tot el que 
faríem per l’any que ve. I són diners destinats a les persones, ja està. 
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Podem discrepar, faltava més!. També aclarir una cosa, els espais urbans de 
l’avinguda del Baix Llobregat, físicament és molt fàcil perquè, a més a més, és 
la meva paraula i la teva, i la que es complirà serà la meva paraula, que és el 
que hem treballat. Avinguda Baix Llobregat, miro cap a Sant Joan Despí, els 
espais urbans estan a mà dreta, necessiten ser transformats tots perquè han 
perdut el seu contingut de funció social que tenien. Hi ha molts. Aquest és el 
plantejament. 
 
No sé què parles ara de Ribera-Salines, no sé, estic parlant d’on s’estan fent 
ara les coses, i on es tenen que transformar, des d’una rotonda fins a la 
rotonda de Sant Boi i ja està. I això és el que es farà. Ja està. Espais urbans, 
transformació. Què no volem estar d’acord en això?, d’acord, si és 
comprensible, com hi hauran altres projectes que no passaran per aquest Ple i 
que es demanaran a altres Administracions que es comprometin a fer-ho. Que 
serà millorar tot el nostre espai de natura i totes les coses que nosaltres tenim 
per davant per fer a la ciutat i que no estan expressades al pressupost. 
Francament, no veig molts problemes, puc entendre discrepàncies, doncs 
molt bé. 
 
L’orientació del pressupost és similar, és evident. Política social, manteniment 
de la ciutat que vol dir evitar la degradació de la ciutat, i inversió en 
equipaments socials i culturals. Això és el que expressa el pressupost. Desprès 
poden passar coses, en la comparativa, però fins que no acaba l’any aquesta 
comparativa no la sabem. I desprès passar també el que es diu la liquidació de 
comptes i el que implica aportar, però això passa a totes les Administracions, 
no passa tan sols a l’Ajuntament. 
 
Si identifiqueu en el pressupost d’ingressos, nosaltres no fem cap previsió del 
que en teoria tindrà que venir d’altres Administracions. No ho tenim previst 
en ingrés per prudència també. I esperem que sí que vingui, tant de la 
Diputació de Barcelona com de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, esperem 
que vinguin recursos destinats a la gent. 
 
Per tant, aquesta és l’elaboració d’un pressupost que jo comprenc, vull dir, no 
és arribar i saber perfectament de què estem parlant en totes les partides. 
Ara, l’orientació és clara, la vocació és clara, és de millorar, de créixer la ciutat, 
de contractar gent. Sempre ho he explicat, són pal·liatius, espero que en el 
mes de febrer la Generalitat de Catalunya substitueixi a l’Ajuntament de 
Cornellà en el Plans d’Ocupació. Ho espero. I així nosaltres farem altres coses. 
I sinó brindis al sol, no, no ho penso admetre. 
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Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
 
 
... 
 
L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial Decret 500/1990 ha format el Projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2016 que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, per la qual cosa el 
sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 112 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 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 la 
disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, del Pressupost 
General per a l’exercici de 2016, integrat pels Pressupostos de l’Ajuntament, de 
l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de Llobregat i 
l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa Municipal amb capital 
íntegrament municipal; Societat Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, 
Societat Anònima (PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de consolidació 
per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
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Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2016. 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat establerta a 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. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament, si durant el termini 
d’exposició al públic no es presenten reclamacions. 

 
... 

 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

CAPITOL DESCRIPCIO AJUNTAMENT I.M.RADIODIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL

1 DESPESES PERSONAL 26.137.123,00 130.084,00 3.456.230,00 0,00 29.723.437,00

2 BENS I SERVEIS 32.724.935,00 24.484,00 17.723.050,00 -572.280,00 49.900.189,00

3 DESPESES FINANC. 153.528,00 0,00 2.197.000,00 0,00 2.350.528,00

4 TRANSF.CORRENTS 10.885.730,00 0,00 0,00 -2.291.157,00 8.594.573,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 1.000,00 1.000,00

OPERACIONS CORRENTS 69.902.316,00 154.568,00 23.376.280,00 -2.863.437,00 90.569.727,00

6 INVERSIONS REALS 4.143.800,00 0,00 0,00 0,00 4.143.800,00

7 TRANSF.CAPITAL 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 981.000,00 0,00 0,00 0,00 981.000,00

9 PASSIUS FINANCERS 1.191.980,00 0,00 2.404.098,00 0,00 3.596.078,00

OPERACIONS DE CAPITAL 6.406.780,00 0,00 2.404.098,00 0,00 8.810.878,00

TOTAL DESPESES 76.309.096,00 154.568,00 25.780.378,00 -2.863.437,00 99.380.605,00

 

CAPITOL DESCRIPCIO AJUNTAMENT I.M.RADIODIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNAS TOTAL

1 IMPOSTOS DIRECTES 39.359.244,00 0,00 0,00 -555.780,00 38.803.464,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES 2.041.680,00 0,00 0,00 0,00 2.041.680,00

3 TAXES I ALTRES ING. 8.449.513,00 34.111,00 21.941.070,00 -16.500,00 30.408.194,00

4 TRANSF.CORRENTS 23.016.057,00 120.157,00 2.366.600,00 -2.291.157,00 23.211.657,00

5 ING.PATRIMONIALS 666.970,00 300,00 0,00 0,00 667.270,00

OPERACIONS CORRENTS 73.533.464,00 154.568,00 24.307.670,00 -2.863.437,00 95.132.265,00

6 ALIENACIO INVERSIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 TRANSF.CAPITAL 1.795.632,00 0,00 0,00 0,00 1.795.632,00

8 ACTIUS FINANCERS 980.000,00 0,00 3.896.045,00 0,00 4.876.045,00

9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACIONS DE CAPITAL 2.775.632,00 0,00 3.896.045,00 0,00 6.671.677,00

TOTAL INGRESSOS 76.309.096,00 154.568,00 28.203.715,00 -2.863.437,00 101.803.942,00
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen amb l’esmena presentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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. 

 
 
 
 
MOCIO DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt onzè.- Designar les persones que han de representar a aquest 
Ajuntament en els òrgans del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 

Designar les persones  
representants en els òrgans 
del Consell de les Dones del 

Baix Llobregat. 
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MOCIÓ 
 
... 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
aprovar la constitució i el Reglament regulador del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, com a òrgan assessor de consulta, participació i promoció de les dones de 
la Comarca. 
 
Atès que d'acord amb el que disposen els articles 3 i 4 d'aquests Estatuts reguladors, 
els municipis de més de 50.000 habitants estan representats en els òrgans d'aquest 
Consell en la proporció següent: 
 

 Quatre delegades en l’Assemblea, escollides democràticament, mitjançant la 
participació dels diferents Ajuntaments de la Comarca, entre representants, 
prioritàriament, dels Consell Municipals de Dones, o bé, entre associacions, 
entitats o regidors i regidores, si s'escau. 

 

 Una representant en la Junta Permanent, nomenament que en aquells municipis 
que tinguin constituït Consell municipal de Dones haurà de recaure, 
necessàriament, en la Regidora responsable de la dona d'aquest Municipi. 

 
Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1994, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, com a òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no 
resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions referides 
a la problemàtica social de la dona  a la ciutat. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 13 de juny, 
resulta necessari procedir a la renovació dels representants municipals a l’Assemblea i 
a la Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat, en compliment del 
que disposen els articles 3 i 4 dels seus Estatuts Reguladors. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar les persones que han de representar a aquest Ajuntament en els 
òrgans del Consell de les Dones del Baix Llobregat, que a continuació es relacionen: 
 
1. JUNTA PERMANENT 
 

 Senyora Rocío García Pérez. Regidora delegada de Cultura i Igualtat 
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2. ASSEMBLEA 
 

 Senyora Matilde Gómez Gómez  

 Senyora Concepción Velarde Cidoncha  

 Senyora Montserrat Gironés García 

 Senyora Carmen Espuña Cerezo 
 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat, així 
com a les persones interessades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
És designar a les persones que han de representar a aquest Ajuntament en els 
òrgans del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
 
Com recordareu, desprès de la constitució del Consell Municipal de la Dona, el 
passat dia 19 es van designar a les dones que ens representaran en aquest 
Consell de participació i a la ciutat en el Consell de Dones del Baix Llobregat. 
 
Aquestes dones són, la senyora Concepción Velarde, la senyora Montserrat 
Gironés i la senyora Matilde Gómez, amb una suplent que la és la senyora 
Carmen Espuña. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
M’ha sorprès, bé, crec que no soc la única, que l’altre dia al Consell de les 
Dones només es van nomenar a dues persones no a quatre. 
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Bé, jo que hi era, recordo que només hi havia dues i es van nomenar a dues, 
mentre no es rectifiqui o se’ns digui el contrari, no podem votar a favor 
perquè em trobo amb dues persones que l’altre dia no hi eren. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Sabem que aquestes persones, bé, es va fer mitjançant votació. L’únic, 
nosaltres considerem que també hauria sigut convenient, a més de designar a 
aquestes persones, haver designat a uns regidors de cada partit per a poder 
controlar el funcionament i de quina manera s’està representant en el Consell 
de les dones. Bàsicament per fiscalitzar les actuacions que es realitzen, ja que 
dóna la casualitat que totes les representants són membres d’Associacions. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Una mica com el que deia la Raquel, que per això aquests dos dies havia estat 
demanant l’acta del Consell de la Dona, perquè bé, les que estàvem allà 
només vam veure la votació de dues persones. Llavors, quan vam veure a la 
documentació del Ple que hi havia quatre persones ens va sobtar una mica. 
 
Ara tu has dit tres, però suposo que deu ser la suplent, tres més la suplent. I 
nosaltres recordàvem que era una i la suplent. Vam fer dues votacions i en 
totes dues ocasions eren dues dones. I per això tampoc podíem votar a favor, 
no és per res més, és perquè no entenem molt bé aquesta diferència o que, 
com no ens ha arribat l’acta encara no ho podem confirmar. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Es van llegir els noms de les persones, inclús vam estar bastant estona dient 
“algú es vol presentar” i “hi ha alguna proposició més”, va haver-hi una com 
sabeu. Vam mirar que hagués l’opció de que hagués una suplent, es va 
incorporar i es van llegir. 
 
Bé, l’acta l’estan preparant. Avui ha estat impossible facilitar-la perquè la 
tècnica, sabeu que només tenim una tècnica i estava fora en una Jornada de 
temes d’igualtat. Va ser el que vam dir, no sé ara el record que teniu 
cadascuna, no puc dir res mes. 
 



 
 

 
 

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

 

 123 

 
Aquesta va ser la designació que va acordar el Consell de la Dona i es van llegir 
els noms de la senyora Concepción Velarde, la senyora Montserrat Gironés, la 
senyora Matilde Gómez, i una suplent que vam estar bastant estona –si 
recordeu- veient com podíem incorporar-la. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Suplent no hi ha  
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Sí es podia recollir. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Suplent no hi ha, no apareix com a suplent. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Bé, doncs es va comentar que es preguntaria al Consell. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si us sembla, retiro el punt de l’Ordre del Dia, d’acord.? 
 
 
 
Després d’això la moció és retirada a instàncies del senyor Alcalde. 
 
 
 
A les vint-i-una hores cinquanta-cinc minuts es fa un recés a instàncies del 
senyor Alcalde. Es reprèn a les vint-i-dos hores i cinc minuts. 
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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: 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Primera.- Instar al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona a que al pressupost de l’any 2016 recullin un 
increment de la partida econòmica que dóna suport al nostre Ajuntament, 
per portar a terme els programes d’atenció i prevenció i els serveis 
necessaris per atendre a les dones i combatre la violència masclista en tots 
els nivells. 

Instar al Govern de l’Estat 
a la Generalitat i la Diputació 

a que el pressupost 2016 
reculli increment partida 
programes atenció i prevenció 

serveis per combatre violència 
Masclista. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vist que la violència masclista no és un problema que afecti a l’àmbit privat. Al 
contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra 
societat. Es tracta d’una violència que s’adreça cap a les dones pel fet mateix de ser-
ho, per ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, 
respecte i capacitat de decisió. 
 
Atès que amb aquest convenciments va néixer  la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i inclús  
premiada com una de les millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que 
estableix un sòlid i complex marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i 
càstig de la violència per part del company o ex company sentimental. 
 
Una violència davant la que no podem ni volem romandre impassibles, la igualtat 
entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement que fa la Constitució 
de 1978 de España com un Estat social i democràtic de Dret que propugna com valors 
superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme 
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polític han de traduir-se en la plena consideració de les dones com subjectes de drets 
de ciutadania. No obstant això, la ciutadania de les dones encara no està consolidada 
i freqüentment es troba en entredit. Davant tot això, és necessari reforçar i promoure 
els mecanismes que la garanteixin i l’allunyin del vaivé de les conjuntures polítiques.  
 
La situació de violència que pateixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment 
del conveni de Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de forma integral la 
violència contra les dones. Ens exigeix avançar cap a un gran acord per una societat 
segura i lliure de violència contra les dones que impliqui a tota la societat i els poders 
públics per lluitar des de tots els  àmbits contra la Violència masclista, que no escatimi 
esforços i recursos. 
 
És cabdal desenvolupar i implementar la Llei d'Igualtat de dones i homes catalana i 
dotar les polítiques d'igualtat dels recursos necessaris per fer de la llei un instrument 
de transformació social i d'eradicació del patriarcat". 
 
Malgrat això, les dones segueixen patint violència de gènere, i el número 
d’assassinats es manté en xifres esgarrifoses. A data d’avui la violència de masclista 
ha segat la vida de 41 dones i 8 menors. La societat espanyola ha patit un repunt 
d’assassinats masclistes, convertint l’estiu i tardor de 2015 en un període tràgic, en el 
que s’han registrat el major número d’assassinats des de 2010. 
 
Atès que a la nostra ciutat disposem dels serveis adients per atendre a les dones i els 
infants víctimes de violència masclista, ja que des de fa 20 anys l’Ajuntament de 
Cornellà i el Consell Municipal de la Dona van prioritzar la creació del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones i van impulsar el Protocol d’Actuació i circuit 
d’intervenció en casos de violència masclista a Cornellà. 
 
Que aquest any es compleixen 15 anys de la Creació del Protocol d’Actuació i Circuit 
d’Intervenció en casos de Violència Masclista a Cornellà, un dels primers de Catalunya 
que ha permès treballar i actuar d’una forma coordinada amb els i les professionals i 
institucions involucrades en aquest tema i que ha estat un element important, per tal 
de millorar l’atenció a les dones de Cornellà, intercanviant conceptes, experiències i 
disposant  d’una eina de treball. Que s’ha anat revisant de forma periòdica i que ha 
incorporat un full de valoració del risc per valorar les situacions amb un criteri 
unificat. 
 
Atès que la prevenció no es pot desvincular de les intervencions adreçades a lluitar 
contra aquest tipus de violència, actualment s’està portant a terme programes de 
prevenció amb professionals dels centres educatius de primària, tallers amb joves de 
secundària i batxillerat i creant la xarxa d’agents joves per la igualtat a la ciutat. 
 
Que a Cornellà existeix el programa específic del Cap de Salut Mental per a dones 
víctimes de violència i el programa TEVI del Cap de Salut mental Infantil i Juvenil 
(Programa Testimonis de violència ) que compta amb els suport de l’Ajuntament. 
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Que la present proposta d’acord ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona a que al pressupost de l’any 2016 recullin un increment de la partida 
econòmica que dóna suport al nostre ajuntament per portar a terme els programes 
d’atenció i prevenció i els serveis necessaris per atendre a les dones i combatre la 
violència masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que 
patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà continuï dotant i desplegant tots els recursos 
econòmics necessaris al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Cornellà, 
per l’abordatge integral de les violències masclistes per portar a terme els serveis 
d’atenció, prevenció, protecció, formació i reparació, per garantir una resposta 
efectiva a les dones que pateixin violència així com als seus fills i filles. 
 
Tercer.- Reforçar la campanya “Cornellà, ciutat contra la violència masclista”  de 
sensibilització contra la violència sexista, i enfortir la detecció i el recolzament a les 
dones víctimes i els seus fills i filles menors. 
 
Quart.- Potenciar i ampliar la Plataforma Ciutadana contra la violència masclista com 
espai de participació, sensibilització i lluita de ciutadans i ciutadanes de Cornellà 
envers la violència masclista. 
 
Cinquè.- Incrementar les accions de prevenció amb els i les joves de la ciutat, creant la 
xarxa d’agents joves per la igualtat a Cornellà de Llobregat. 
 
Sisè.- Potenciar convenis i acords de col·laboració amb empreses per tal de fer 
formació específica a dones que han patit violència i incloure-les a la seva borsa de 
treball i trobar-les una sortida laboral per garantir la seva autonomia com un eix 
fonamental per a la seva recuperació. 
 
Setè.- Establir al protocol i circuit d’actuació de Cornellà en casos de violència 
masclista l’atenció integral a les dones que no han volgut ratificar la seva denuncia ( 
que han fet us de la dispensa de l’obligació de no declarar regulada en l’Article 416 de 
la L.E.Crim); així com, a totes aquelles dones que no han obtingut la resposta positiva 
que esperaven en el procediment judicial iniciat desprès de la interposició de la 
denuncia. 
 
Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que a través de l’ Institut Català de les 
dones (ICD) Impulsi la creació del Centre d’estudis, recerca i capacitació; així com, la 
Comissió per una intervenció coordinada contra la violència masclista com òrgan 
específic de coordinació institucional, impuls, seguiment, control i avaluació de les 
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actuacions en el abordatge de la violència masclista que preveu la Llei 5/2008 de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
 
Novè.- Demanar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que faci 
una revisió urgent de les ordres de protecció en el territori català i dels nivells de risc i 
la supervisió determinada a tots els casos, garantint que totes les víctimes en situació 
de risc obtinguin una ordre de protecció judicial 
 
Desè.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que doni 
suport al programa TEVI del CSMIJ de Cornellà per l’’atenció a nens i nenes que han 
patit o han estat testimonis de violència masclista. 
 
Onzè.- Instar al Govern de l’Estat a: 
 
1.- Garantir i promoure que tots els professionals que treballant en temes de violència 

masclista tinguin la formació especifica (tant els jutges, fiscals, advocats, forenses, 
els equips d’assessorament tècnic penals) en virtut dels Articles 18 ,19 i 41 de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril. 

 
2.- Crear un fons de recolzament als ajuntaments per reforçar a la xarxa de serveis 

públics, impulsant el paper que exerceixen i han de continuar exercint els serveis 
socials municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra 
la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i a l’ adolescència.  

 
3.- Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- 

sexual i de prevenció de la violència masclista en totes les etapes educatives. 
 
4.- Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 

2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència 
contra la dona, tal i com exigeix la Recomanació General núm.19 de la CEDAW i el 
Conveni del Consell d’ Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la 
Dona i la Violència Domèstica (Conveni d’Istanbul que Espanya ha ratificat. 

 
Dotzè.- Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones, al President del Govern de l’Estat espanyol i als Grups Parlamentaris del 
Congrés del Diputats. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Rocio García Pérez, President-Delegat de la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Avui portem aquesta proposta de Moció i acord i la presentem per la seva 
aprovació per part d’aquest Ple, té a veure amb un tema que en aquest 
Ajuntament fa més de vint anys que es treballa, i que de forma reiterada hem 
denunciat. I hem fet efectives en aquests anys les polítiques d’igualtat de 
gènere, de lluita contra la desigualtat i la manca de plena llibertat de les 
dones, i hem combatut i continuem combatent la violència masclista. 
 
El 25 de novembre és la data triada internacionalment per reivindicar les 
accions que fan els Governs per acabar amb qualsevol mostra de violència 
masclista, i recordar les dones assassinades i als infants que, juntament amb 
elles, també la pateixen fins a causar-los la mort. A dia d’avui s’han assassinat 
44 dones i 8 menors per violència masclista, són les dades estadístiques 
recollides amb aquest motiu. Aquesta és la lacra de la societat, la nostra, i 
estesa per tots els països i continents.  
 
Cornellà de Llobregat ha fet molt per la sensibilització i atenció de les dones 
maltractades, i des de fa uns anys també atenem als infants que han viscut i 
han patit i pateixen violència. A la nostra ciutat disposem de serveis adients 
per atendre a les dones i als infants víctimes de violència masclista. El Consell 
Municipal de la Dona i l’Ajuntament de Cornellà han prioritzat i venen 
prioritzant la creació del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. I van 
impulsar també –com sabeu- el Protocol d’Actuació i Circuit d’Intervenció en 
casos de violència masclista a la ciutat. 
 
Enguany es compleixen quinze anys de la creació d’aquest Protocol que 
permet treballar de forma coordinada amb els i les professionals i institucions 
involucrades. La darrera reunió de la Comissió Institucional de Violència 
aquesta setmana va acordar també actualitzar aquest Protocol i continuar 
avançant en la seva sensibilització, la detecció dels casos de violència, la 
coordinació de tots els serveis i agents que intervenen, i prendre mesures que 
protegeixin encara més a les nostres dones. 
 
El proper mes de novembre es faran actes molt rellevants també consensuats 
dins de la Comissió del Consell Municipal de la Dona, en què la ciutadania i la 
comunitat educativa d’aquesta ciutat està molt implicada. La Plataforma 
ciutadana contra la violència masclista també farà un gran pas per un gran 
pacte de ciutat per acabar amb aquesta lacra. 
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L’increment d’aquest estiu del nombre de dones mortes arreu de l’Estat, ens 
ha fet donar un pas més i fer una proposta d’acord, és la que presentem avui, 
amb més accions més fermes i compromeses en les quals s’han d’implicar la 
resta d’Administracions dotant de més recursos i mitjans a aquests 
programes. 
 
L’Ajuntament de Cornellà i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat han incrementat les 
accions de sensibilització a la ciutat en el darrer any –com ja sabeu- i vol 
continuar avançant en aquesta línia per acabar d’una vegada per totes amb la 
violència masclista i amb qualsevol forma de discriminació a les dones.  
 
Per tot això els acords que avui presentem són, en primer lloc, instar al 
Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, 
que al pressupost de l’any 2016 recullin un increment de la partida econòmica 
que dóna suport al nostre Ajuntament, per portar a terme els programes 
d’atenció i prevenció de la violència masclista. 
 
El punt segon, que l’Ajuntament de Cornellà continuï dotant i desplegant tots 
els recursos econòmics necessaris al Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones de Cornellà. 
 
Tercer, reforçar la campanya “Cornellà, ciutat contra la violència masclista” de 
sensibilització contra la violència sexista, i enfortir la detecció i el recolzament 
a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 
 
Quart, potenciar i ampliar la Plataforma Ciutadana contra la violència 
masclista com espai de participació. 
 
Cinquè, incrementar les accions de prevenció amb els i les joves de la ciutat, 
creant la xarxa d’agents joves per la igualtat a Cornellà de Llobregat. 
 
Sisè, potenciar convenis i acords de col·laboració amb empreses per tal de fer 
formació específica a dones que han patit violència i incloure-les a la seva 
borsa de treball. 
 
Setè, establir el protocol i circuit d’actuació de Cornellà en casos de violència 
masclista i atenció integral a les dones. 
 
Vuitè, demanar a la Generalitat de Catalunya que, a través de l’Institut Català 
de les dones, impulsi la creació del Centre d’estudis, recerca i capacitació; així 
com la Comissió per una intervenció coordinada contra la violència masclista. 
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Novè, demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que 
faci una revisió urgent de les ordres de protecció en el territori català i dels 
nivells de risc i supervisió determinada a tots els casos, garantint que totes les 
víctimes en situació de risc obtinguin una ordre de protecció judicial. 
 
Desè, demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que 
doni suport al programa TEVI del CSMIJ Cornella per l’atenció a nens i nenes 
que han patit o que estan sent testimonis de violència masclista. 
 
Onzè, instar al Govern de l’Estat a garantir i promoure que tots els 
professionals que treballen en temes de violència tinguin la formació 
específica (tants els jutges, fiscals, advocats, forenses, els equips 
d’assessorament tècnic penals) en virtut dels Articles 18, 19 i 41 de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril. Crear un fons de recolzament als ajuntaments per 
reforçar la xarxa de serveis públics, i incorporar al currículum la formació 
específica en igualtat, educació afectiu-sexual i de prevenció de la violència 
masclista en totes les etapes educatives. I ampliar les disposicions 
preventives, processals, punitives i protectores de la Llei del 2004 per abastar, 
amb les indagacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona. 
 
Dotzè, i per finalitzar, traslladar aquests acords al President del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Institut Català de les Dones, al President del Govern de l’Estat espanyol i als 
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc anunciar el nostre vot favorable a la Moció d’Alcaldia, a la 
proposta d’acord que proposa la Moció.  
 
Compartint gran part del contingut del document, quin dubte hi ha que el 
compromís per la igualtat de gènere contra la violència masclista, contra la 
violència contra la infància, és una lluita en la que estem tots compromesos, 
creiem que s’ha pecat una mica en les formes -i ho dic amb afecte-. Crec que 
el document hauria d’haver-se consensuat prèviament al Consell de la Dona. 
Som conscients de la pressa amb la què s’ha volgut presentar, segurament per 
urgència política, urgència del moment, del context, de l’increment que ha 
hagut, per desgràcia, en els últims mesos. 
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I sent conscients de la pressa amb la què s’ha tingut que presentar, creiem i 
volem que en pròximes ocasions és millor que aquesta mena de documents i 
acords passin abans pel Consell de la Dona, que crec és l’òrgan de la ciutat on 
es pot treballar el text molt millor i arribar a un major grau de consens.  
 
Perquè està molt bé que el document ressalti tots els assoliments aconseguits 
en aquesta matèria i, a més, estic convençut que no s’ha fet de mala fe. Però 
també s’ha de dir que el compromís contra la violència de gènere no acaba al 
novembre de 2011, desprès hi ha un Govern d’Espanya que també ha pres 
mesures precisament encaminades en aquesta direcció. I no vaig a fer una 
relació perquè tampoc mereix la pena. 
 
Però no només això, també a iniciativa d’aquest Grup, i al final és mèrit de 
tots perquè ho aprova aquest Ajuntament i són mesures acordades i 
aprovades pel plenari d’aquest Ajuntament, creiem que si es fa una relació 
dels mèrits i assoliments aconseguits fins la data, doncs home, que es recullin, 
si no tots, però sí potser els més importants i rellevants. I nosaltres trobem a 
faltar en concret dos, l’existència d’un pis d’acollida comarcal per a les 
víctimes de violència de gènere, i també la possibilitat que hi ha per a què 
aquelles dones que han sigut víctimes de violència de gènere, i ha intervingut 
la Guàrdia Urbana, l’acusació particular la pugui portar aquest Ajuntament 
sense cap cost per a la víctima. 
 
Aquests han sigut assoliments que s’han aconseguit a iniciativa del Grup 
Popular. Evidentment aprovades pel plenari d’aquest Ajuntament, és mèrit de 
tots, però ja que es fa una relació de tots els assoliments o els més 
importants, doncs trobem a faltar aquests dos que creiem convenient que es 
recullin també en l’exposició de motius com assoliments de tots en aquest 
Ajuntament, i sobretot en aquest compromís que tenim tots contra la xacra 
de violència de gènere. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
És una Moció en la qual el nostre Grup ha treballat, les nostres organitzacions 
de dones han treballat. És coneguda la nostra voluntat des de fa -jo diria- 
anys, de la importància que té per nosaltres que en aquest plenari puguem 
marcar polítiques de gènere més clares, més contundents, més adreçades a 
intentar acabar amb la xacra de la violència masclista. 
 
I ja hem dit en altres moments que a vegades, en la recerca del consens, hem 
acabat descafeïnant propostes. I hem acabat descafeïnant segurament 
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iniciatives. I, per tant, nosaltres creiem que en aquest cas corresponia als 
grups municipals poder abordar aquesta Moció. Per tant, agraïm a l’Equip de 
Govern la voluntat que ha tingut d’incorporar propostes i comentaris del 
nostre Grup. 
 
Entenem que en aquest cas, i de fet abans al debat pressupostari també 
podríem haver parlat, la necessitat de mantenir els recursos municipals en 
sensibilització i en atenció a la víctima. En alguns casos segurament caldrà 
augmentar-ho, però també situar la diana on s’ha de situar, que és en la 
necessitat que les altres Administracions facin la seva feina, facin la seva feina 
i aportin els recursos que han d’aportar. 
 
Creiem que és evident que l’Ajuntament sol no podrà acabar amb la xacra, per 
tant, que tothom s’ha d’implicar. Que les entitats, les altres Administracions 
s’han d’implicar i que, per tant, cal lògicament que l’Estat i especialment la 
Generalitat facin la seva feina. 
 
Tot i això també ens agradaria ressaltar i aprofitar i explicar perquè creiem 
que la Moció té urgència. De fet, és un debat que s’està produint en altres 
Administracions. Nosaltres volem des d’aquí reforçar i animar a la gent a 
participar en la marxa del 7 de novembre i posteriorment en els actes contra 
la violència masclista de final de novembre. 
 
Però en aquest cas el 7-N és important que el màxim de gent hi participi. I, per 
tant, no és un acord de la Moció, però també volem aprofitar per remarcar la 
importància d’aquesta mobilització i felicitar a les associacions feministes que 
la impulsen. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Per desgràcia, ens hem de trobar proposant aquestes Mocions i és evident 
que la tasca no acaba ni comença el 25 de novembre, i que és cada dia que 
s’ha de treballar per acabar amb aquesta xacra que estem patint. 
 
Reconèixer la tasca que es fa des del Centre de la Dona de Cornellà, és un 
referent. Sempre hi ha coses a millorar evidentment, però s’ha de dir que 
sempre hem pogut participar totes les entitats i grups polítics, i que si algú 
s’ha quedat a les portes és perquè ha volgut, també en aquest cas hauria de 
dir al Centre de la Dona. Almenys és important que tothom s’impliqui i que es 
doti de partides pressupostàries per poder portar-les a terme. Per tant, 
nosaltres també votarem a favor d’aquesta Moció. 
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Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Ciutadans considera imprescindible la dotació de recursos econòmics i 
humans a tots els sectors involucrats en la lluita contra la violència domèstica, 
jutjats, policies, escoles, associacions de víctimes. 
 
De la mateixa manera considerem imprescindible el paper de l’educació en la 
prevenció durant la infància i adolescència de patrons sexistes que puguin 
desembocar en futures conductes violentes, recolzant les campanyes 
divulgatives contra la violència domèstica, fomentant campanyes de 
conscienciació, control, assistència, inclusió social per a prevenir la violència i 
el maltractament. 
 
Des de Ciutadans també estem a favor d’impulsar programes específics de 
protecció, seguiment i inserció socio-laboral de dones sotmeses a situacions 
de violència. 
 
Finalment creiem que és necessari reforçar l’atenció a les dones víctimes, 
agilitzant els tràmits administratius i de resposta personalitzada, guanyant en 
qualitat i eficiència en la gestió. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans, mostra el seu suport a aquesta 
Moció amb el seu vot favorable. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
El nostre vot també és a favor, però sí volíem introduir dues esmenes que 
hem separat. Una és una modificació al segon paràgraf de l’exposició de 
motius, on diu “per part del company o excompany sentimental”, substituir-
ho per, “pel fet de ser dones”, ja que no només patim la violència per part 
dels nostres companys o excompanys sinó per part d’altres homes encara que 
no siguin els nostres companys o excompanys. Llavors demanaríem que es 
canviés aquesta part. 
 
I una segona esmena seria una modificació del sisè paràgraf de l’exposició de 
motius, on es parla i es diu, “A data d’avui la violència masclista ha segat la 
vida de 41 dones i 8 menors”, substituir-ho per, “A data d’avui la violència 
masclista, segons la informació oficial del Ministeri de l’Interior recollida fins 
el 23 d’octubre, ha segat la vida de 41 dones i 8 menors. Encara que aquesta 
xifra augmenta fins a 72 dones segons altres fonts com, per exemple, 
l’informe que elabora Feminicidio.net”. 
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A part d’aquestes dues esmenes volem comentar també un parell de coses. 
Per un costat, que ens hagués agradat –com ja hem manifestat- haver pogut 
participar de la construcció d’aquesta Moció. Entenem que s’ha fet d’una 
manera urgent, perquè estigués abans del 25 N, però degut a la gravetat dels 
fets, doncs ens hagués agradat poder participar. 
 
I també un petit comentari. Al cinquè paràgraf es parla de la Llei d’Igualtat de 
Dones i Homes Catalana, i es parla només de “patriarcat”. Per nosaltres, el 
patriarcat va totalment lligat al capitalisme, un sense l’altre no existeixen, 
llavors, perquè el patriarcat deixi d’existir i de posar-nos a les dones en la 
situació en la què estem, que ens estan assassinant dia rere dia, hem d’acabar 
amb totes dues xacres. 
 
 
Senyor Rocio García Pérez, President-Delegat de la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Moltes gràcies, hem aconseguit aquesta unanimitat que totes i tots volíem. És 
veritat que el temps se’ns va tirar a sobre, ho hem comentat. Es va aprovar la 
constitució del Consell de la Dona en el passat Ple i la seva convocatòria doncs 
va anar una mica justa en el temps, ja ho sabeu. I per això no s’ha pogut fer 
amb més temps. 
 
També ho hem parlat, intentem, i sempre ha estat vocació d’arribar al major 
debat possible, al major consens amb totes les entitats membres i participants 
del Consell de la Dona, però en aquesta ocasió també. Val a dir inclús que 
aquesta dada és errònia, no són 41 dones, són 44, les tres dones mortes 
aquest cap de setmana fan incrementar aquest nombre. 
 
Sobretot és veritat això que diu el representant del Partit Popular. Entre les 
coses que ens falten i que estem fent és el pis d’acollida, des del 2012 que 
tenim en funcionament i que, a més, estem acollint a dones en aquest, i als 
seus fills i filles també. 
 
I també que una Moció que vam aprovar al 2001, que ens hem personat com 
a acusació particular com a Ajuntament, en casos de violència masclista, això 
tampoc estava incorporat i és veritat que s’hauria d’incorporar. 
 
Als acords veig que totes i tots estem d’acord, crec que és l’important. També 
vam dir en el Consell Municipal de la Dona i també en la Comissió per parlar 
del manifest, que totes aquestes aportacions que feia el Grup de Cornellà en 
Comú-Crida per Cornellà les incorporaríem al manifest, que és l’espai o la 
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Comissió, on se debaten també els continguts que podríem incorporar. Així 
que us animo a que les vostres propostes també les podeu incorporar en 
aquesta Comissió que celebrarem pròximament. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem a votació primer l’esmena que ha presentat el Partit Popular sobre 
la incorporació en el redactat, tindríem que concretar en quin paràgraf. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
No tinc el document ara mateix davant, però quan feu una relació cronològica 
de tots els assoliment aconseguits en aquesta matèria, doncs incorporar-ho 
allí. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hauria de ser a la última part, si us sembla, no?. I es passaria a votació 
l’esmena. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada in voce pel Grup Municipal del PP 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. 
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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. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Dons queda incorporada. 
 
Ara hi haurien les dues esmenes presentades per Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà, que està clar què eren, ho has dit molt bé i de forma precisa. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena primera presentada in voce pel Grup Municipal 
de CEC-CPC és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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 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. 

 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena segona presentada in voce pel Grup Municipal de 
CEC-CPC 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. 
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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. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé queden incorporades. Aleshores entrem a la votació ja, en el text del 
que s’ha incorporat. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Vist que la violència masclista no és un problema que afecti a l’àmbit privat. Al 
contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent a la nostra 
societat. Es tracta d’una violència que s’adreça cap a les dones pel fet mateix de ser-
ho, per ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, 
respecte i capacitat de decisió. 
 
Atès que amb aquest convenciments va néixer  la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i inclús  
premiada com una de les millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que 
estableix un sòlid i complex marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i 
càstig de la violència pel fet de ser dones. 
 
Una violència davant la que no podem ni volem romandre impassibles, la igualtat 
entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement que fa la Constitució 
de 1978 de España com un Estat social i democràtic de Dret que propugna com valors 
superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme 
polític han de traduir-se en la plena consideració de les dones com subjectes de drets 
de ciutadania. No obstant això, la ciutadania de les dones encara no està consolidada 
i freqüentment es troba en entredit. Davant tot això, és necessari reforçar i promoure 
els mecanismes que la garanteixin i l’allunyin del vaivé de les conjuntures polítiques.  
 
La situació de violència que pateixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment 
del conveni de Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de forma integral la 
violència contra les dones. Ens exigeix avançar cap a un gran acord per una societat 
segura i lliure de violència contra les dones que impliqui a tota la societat i els poders 
públics per lluitar des de tots els  àmbits contra la Violència masclista, que no escatimi 
esforços i recursos. 
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És cabdal desenvolupar i implementar la Llei d'Igualtat de dones i homes catalana i 
dotar les polítiques d'igualtat dels recursos necessaris per fer de la llei un instrument 
de transformació social i d'eradicació del patriarcat". 
 
Malgrat això, les dones segueixen patint violència de gènere, i el número 
d’assassinats es manté en xifres esgarrifoses. A data d’avui la violència masclista, 
segons la informació oficial del Ministeri de l’Interior recollida fins el 23 d’octubre, ha 
segat la vida de 41 dones i 8 menors. Encara que aquesta xifra augmenta fins a 72 
dones segons altres fonts, com per exemple, l’informe que elabora Feminicidio.net. La 
societat espanyola ha patit un repunt d’assassinats masclistes, convertint l’estiu i 
tardor de 2015 en un període tràgic, en el que s’han registrat el major número 
d’assassinats des de 2010. 
 
Atès que a la nostra ciutat disposem dels serveis adients per atendre a les dones i els 
infants víctimes de violència masclista, ja que des de fa 20 anys l’Ajuntament de 
Cornellà i el Consell Municipal de la Dona van prioritzar la creació del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones i van impulsar el Protocol d’Actuació i circuit 
d’intervenció en casos de violència masclista a Cornellà. 
 
Que aquest any es compleixen 15 anys de la Creació del Protocol d’Actuació i Circuit 
d’Intervenció en casos de Violència Masclista a Cornellà, un dels primers de Catalunya 
que ha permès treballar i actuar d’una forma coordinada amb els i les professionals i 
institucions involucrades en aquest tema i que ha estat un element important, per tal 
de millorar l’atenció a les dones de Cornellà, intercanviant conceptes, experiències i 
disposant  d’una eina de treball. Que s’ha anat revisant de forma periòdica i que ha 
incorporat un full de valoració del risc per valorar les situacions amb un criteri 
unificat. 
 
Atès que la prevenció no es pot desvincular de les intervencions adreçades a lluitar 
contra aquest tipus de violència, actualment s’està portant a terme programes de 
prevenció amb professionals dels centres educatius de primària, tallers amb joves de 
secundària i batxillerat i creant la xarxa d’agents joves per la igualtat a la ciutat. 
 
Que a Cornellà existeix el programa específic del Cap de Salut Mental per a dones 
víctimes de violència i el programa TEVI del Cap de Salut mental Infantil i Juvenil 
(Programa Testimonis de violència ) que compta amb els suport de l’Ajuntament, així 
com l’existència d’un pis d’acollida comarcal per a les víctimes de violència de gènere, 
i també la possibilitat que hi ha per a què aquelles dones que han sigut víctimes de 
gènere, i ha intervingut la Guàrdia Urbana, l’acusació particular la pugui portar 
aquest Ajuntament sense cap cost per a la víctima. 
 
Que la present proposta d’acord ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona a que al pressupost de l’any 2016 recullin un increment de la partida 
econòmica que dóna suport al nostre ajuntament per portar a terme els programes 
d’atenció i prevenció i els serveis necessaris per atendre a les dones i combatre la 
violència masclista en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que 
patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà continuï dotant i desplegant tots els recursos 
econòmics necessaris al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Cornellà, 
per l’abordatge integral de les violències masclistes per portar a terme els serveis 
d’atenció, prevenció, protecció, formació i reparació, per garantir una resposta 
efectiva a les dones que pateixin violència així com als seus fills i filles. 
 
Tercer.- Reforçar la campanya “Cornellà, ciutat contra la violència masclista”  de 
sensibilització contra la violència sexista, i enfortir la detecció i el recolzament a les 
dones víctimes i els seus fills i filles menors. 
 
Quart.- Potenciar i ampliar la Plataforma Ciutadana contra la violència masclista com 
espai de participació, sensibilització i lluita de ciutadans i ciutadanes de Cornellà 
envers la violència masclista. 
 
Cinquè.- Incrementar les accions de prevenció amb els i les joves de la ciutat, creant la 
xarxa d’agents joves per la igualtat a Cornellà de Llobregat. 
 
Sisè.- Potenciar convenis i acords de col·laboració amb empreses per tal de fer 
formació específica a dones que han patit violència i incloure-les a la seva borsa de 
treball i trobar-les una sortida laboral per garantir la seva autonomia com un eix 
fonamental per a la seva recuperació. 
 
Setè.- Establir al protocol i circuit d’actuació de Cornellà en casos de violència 
masclista l’atenció integral a les dones que no han volgut ratificar la seva denuncia 
(que han fet us de la dispensa de l’obligació de no declarar regulada en l’Article 416 
de la L.E.Crim); així com, a totes aquelles dones que no han obtingut la resposta 
positiva que esperaven en el procediment judicial iniciat desprès de la interposició de 
la denuncia. 
 
Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que a través de l’ Institut Català de les 
dones (ICD) Impulsi la creació del Centre d’estudis, recerca i capacitació; així com, la 
Comissió per una intervenció coordinada contra la violència masclista com òrgan 
específic de coordinació institucional, impuls, seguiment, control i avaluació de les 
actuacions en el abordatge de la violència masclista que preveu la Llei 5/2008 de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
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Novè.- Demanar al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que faci 
una revisió urgent de les ordres de protecció en el territori català i dels nivells de risc i 
la supervisió determinada a tots els casos, garantint que totes les víctimes en situació 
de risc obtinguin una ordre de protecció judicial 
 
Desè.- Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que doni 
suport al programa TEVI del CSMIJ de Cornellà per l’’atenció a nens i nenes que han 
patit o han estat testimonis de violència masclista. 
 
Onzè.- Instar al Govern de l’Estat a: 
 
1.- Garantir i promoure que tots els professionals que treballant en temes de violència 

masclista tinguin la formació especifica (tant els jutges, fiscals, advocats, forenses, 
els equips d’assessorament tècnic penals) en virtut dels Articles 18 ,19 i 41 de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril. 

 
2.- Crear un fons de recolzament als ajuntaments per reforçar a la xarxa de serveis 

públics, impulsant el paper que exerceixen i han de continuar exercint els serveis 
socials municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la 
Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra 
la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i a l’ adolescència.  

 
3.- Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- 

sexual i de prevenció de la violència masclista en totes les etapes educatives. 
 
4.- Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 

2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència 
contra la dona, tal i com exigeix la Recomanació General núm.19 de la CEDAW i el 
Conveni del Consell d’ Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la 
Dona i la Violència Domèstica (Conveni d’Istanbul que Espanya ha ratificat. 

 
Dotzè.- Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones, al President del Govern de l’Estat espanyol i als Grups Parlamentaris del 
Congrés del Diputats. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb les esmenes presentades in voce pels Grups 
Municipals del PP i CEC-CPC és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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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. 

 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ara entrem en la part de control.  
 
Farem el següent, hi ha moltes esmenes, hi ha set mocions. Serè estricte en el 
tema del temps, és a dir, els Ponents tindran entre quatre i cinc minuts com a 
màxim per fer la presentació de la proposta. I la resposta, per part de la 
intervenció per part de cada grup, entre dos i tres minuts. 
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
Primera.- Moció dels Grups Polítics Municipals del PSC-CP, C’s, ICV-EUiA-EP-E 
i PP, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques-
menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat de Cornellà de 
Llobregat. 

Moció del PSC-CP, C’s, 

ICV-EUiA-EP-E i PP,  
sol·licitant es garanteixin 
beques-menjador. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Les creixents dificultats de moltes famílies de Cornellà per oferir una alimentació 
adequada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant de 
l’atur com de les retallades en els diferents programes de rendes, fa que ens trobem 
davant d’una situació de malnutrició infantil reconeguda tant per les entitats socials 
com per la pròpia Generalitat a través de l’IDESCAT, que recull que ja són més de 
50.000 catalans i catalanes menors de 16 anys que no poden menjar carn o peix cada 
2 dies per privacions materials. 
 
Fa uns anys els menjadors escolars eren bàsicament un recurs per millorar les 
oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral i familiar. Avui en dia han 
esdevingut una eina per garantir la suficiència alimentària  dels infants vulnerables en 
un entorn socialment normalitzat. 
 
Malgrat aquesta realitat, la partida pressupostària que dedica la Generalitat a les 
beques menjador porta 4 anys congelada, fet que mostra que la Generalitat de 
Catalunya no ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de 
la ciutadania arran de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats 
bàsiques a la disponibilitat pressupostària i no a l’inrevés. 
 
La conseqüència immediata d’aquesta congelació de recursos quan la demanda de 
beques s’incrementa implica, automàticament, que algunes persones necessitades 
restin fora del sistema ja que s’endureix la situació exigida als i les ciutadanes per 
accedir a les mateixes. 
 
Aquesta situació comporta que els Ajuntaments hagin d’assumir, d’una banda beques 
complementàries per donar resposta al conjunt de la població amb necessitats 
d’alimentació i d’una altra, ajuts extraordinaris per fer front al cost total de la beca 
quan la situació familiar ho requereix. 
 
Aquesta manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya per garantir 
una alimentació equilibrada als infants catalans, contradiu els acords contemplats al 
Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat pels agents socials, els partits 
polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
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Aquesta ciutat ha sol·licitat per aquest curs escolar 1501 ajuts menjador dels quals 
tenim a data d’avui 726 beques garantides i resten fora 260 per superar el nivell de 
renda. Cal afegir que encara manquen 515 ajuts pendents de valorar, per tant, encara 
es pot incrementar el nombre d’infants que quedin fora. Al curs 2014-2015 es van 
tramitar un total de 1360 ajuts dels quals van ser aprovats el 62%, concretament 844 
ajuts. Igual que a la resta de la comarca del Baix Llobregat el nombre de sol·licituds 
ha estat el més alt dels darrers cursos escolars. 
 
A més a principis del mes d’octubre, amb el curs ja iniciat la Generalitat va comunicar 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat que la quantitat destinada a la dotació flexible, 
és a dir, aquella quantitat econòmica destinada a cada territori per a cobrir la resta 
de beques no garantides patirà una retallada de 250.000 euros respecte el curs 
anterior, el que suposa pràcticament la meitat del pressupostat anteriorment. 
 
Volem recordar que la insuficiència de fons destinats a garantir aquest dret bàsic està 
sent suportada any rere any pel nostre Ajuntament, i així fent un esforç, aquest mes 
d’octubre hem incrementat la partida en 180.000 € per afrontar aquesta situació. 
 
Igualment, el Síndic de Greuges ha manifestat el seu malestar davant aquesta 
reducció, explicant que retallar en aquesta partida no només vulnera els drets dels 
nens, sinó que també incideix directament en el dret a l’educació. 
 
De fet, en atenció a allò que disposen els articles 25.1 i 25.2 de la Carta Internacional 
de Drets Humans de Nacions Unides, totes les persones tenen dret a un nivell de vida 
adequat que li asseguri tant a ell com a la seva família salut, benestar i en especial 
l’alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. I, 
segons el principi quart de la Declaració dels Drets del Nen, aquest tindrà dret a 
gaudir d’alimentació, habitatge, diversió i serveis mèdics adequats. 
 
Reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i prioritari 
com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una alimentació 
adequada i saludable a la població infantil. 
 
Per tot això, els grups polítics municipals sotasignats proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat els acords següents: 
 
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que compleixi amb els acords signats al 

Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants 
que ho necessitin tinguin accés a una beca al 100%. 

 
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d’atorgament de 

les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d’exclusió social. 
 
3. Exigir a la Generalitat de Catalunya que trobi una solució per respondre a 

l’augment de peticions de beques menjador i per lluitar contra l’exclusió social i el 
dèficit alimentari que pateixen molt nens i nenes del municipi. 
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4. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries 

d’Ensenyament, i Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per tant, passaríem a la Moció presentada pels Grups Polítics Municipals del 
Partit Socialista, Ciutadans i Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa i Partit Popular. Qui presenta la Moció?, Montse. 
 
Abans tinc que preguntar una cosa formalment. Hi ha unes esmenes 
presentades pel Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, 
manteniu la Moció?, d’acord, doncs, aleshores comença. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora de l’Àrea d’Educació i Política 
Social 
 
Bon vespre a les persones que encara ens acompanyeu. 
 
És una Moció presentada per quatre Grups Municipals, com ja s’ha dit, i és per 
sol·licitar a la Generalitat que garanteixi les beques-menjador a tots els infants 
en situació de vulnerabilitat. Reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat 
perquè entenem que és un dret bàsic i perquè avui en dia ha esdevingut una 
eina per garantir la suficiència alimentària de tots els infants vulnerables i, a 
més, en un entorn socialment normalitzat. 
 
Val a dir que és una situació reconeguda, tant per la pròpia Generalitat a 
partir de les dades que publiquen a l’IDESCAT com per les entitats socials, com 
per tots nosaltres, i fins i tot pel Síndic d’aquesta ciutat que ha fet unes 
declaracions públiques aquests dies en aquest sentit. 
 
Davant d’aquesta situació volem alçar la veu per demanar –com deia- la 
responsabilitat i per reivindicar que aquella partida que porta quatre anys 
congelada i la retallada que s’ha comunicat del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat fa escassament dues setmanes, que parla d’un 50% menys, això 
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deixarà fora a molts infants de la nostra ciutat i de la nostra comarca, en un 
moment, a més, que ha hagut moltes més sol·licituds que l’any passat. 
 
Pel que fa a Cornellà, dir que aquest any s’han demanat 1501 ajuts en 
comparació als 1360 del curs passat. Dir també que, tot i que encara hi ha 
moltes beques pendents de valorar, estem ja, la Moció recollia 260 que 
quedaven fora –diguéssim- 260 infants que quedaven fora, però en data 
d’avui mateix estem parlant de més de 400. Això a què ens obliga com 
Ajuntament?, doncs ens obliga a complementar molts ajuts menjador, moltes 
beques-menjador com estem fent cada any. I, a més, aquest augment de la 
demanda, el mes passat recordareu que varem fer una modificació de crèdit, 
varem demanar 180.000 euros més per fer front a totes aquelles situacions, a 
tots aquells infants que, un cop valorada la seva situació pels professionals de 
Serveis Socials, acreditin que estan en risc d’exclusió social. I, com ja varem fer 
el curs passat i l’anterior, nosaltres assumim el 100% de la beca. 
 
Per tant, aquesta Moció el que pretén és això. És fer un crit de que assumeixi 
la Generalitat la seva responsabilitat. I el que proposem al Ple d’aquest 
Ajuntament, són els següents acords: 
 
Primer, instar a la Generalitat de Catalunya a què compleixi amb els acords 
signats al Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots 
els infants que ho necessitin tinguin accés a una beca al 100%. 
 
Dos, instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials 
d’atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc 
d’exclusió social. 
 
Un tercer, exigir a la Generalitat de Catalunya que trobi una solució per 
respondre a l’augment de peticions de beques menjador i per lluitar contra 
l’exclusió social i el dèficit alimentari que pateixen molts nens i nenes del 
municipi. 
 
I el quart acord, seria comunicar tots els acords al Parlament de Catalunya, a 
les Conselleries d’Ensenyament, i Benestar Social i Família, així com a la 
Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ara començaríem per les esmenes. Primer, la presentada per ERC. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 147 

L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM és la següent: 
 
... 
 
Addició com a 3r paràgraf: 
 
Al llarg dels anys s’han anat perfeccionant els protocols i els tipus de beques que 
s’ofereixen, de forma especial el curs passat, amb una unanimitat en l’aprovació pel 
Parlament de Catalunya per part de totes les forces polítiques de la Moció 196/X de 
16 d’abril. L’objectiu, que tots els nens puguin menjar, és massa sensible i important 
com perquè el partidisme entri en joc, i els grups parlamentaris van ser capaços de 
treballar per fer front als inconvenients que tenia el sistema. En compliment 
d’aquesta Moció el govern de la Generalitat ha establert una partida pressupostària 
oberta per assegurar el pagament de totes les beques garantides que calgui atorgar 
d’acord amb els requisits establerts. 
 
Malgrat això, l’aportació de fons econòmics del govern central a la Generalitat per 
aquest any 2015 han disminuït en 1.500 M, fet que incrementa les dificultats que 
passen les administracions autonòmiques a nivell financer, acumulades a les 
reduccions reiterades de fons estatals dedicats a les administracions locals, i la 
rigidesa en la transmissió d’informació entre els diversos organismes ha comportat 
confusió i alarma entre la societat. Així com hi ha certs protocols de funcionament 
que haurien de millorar a fi d’adaptar-se a les necessitats sobrevingudes de les 
famílies amb risc de pobresa. 
 
 
Supressió: 
 
Malgrat aquesta realitat, la partida pressupostària que dedica la Generalitat a les 
beques menjador porta 4 anys congelada, fet que mostra que la Generalitat de 
Catalunya no ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de 
la ciutadania arran de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats 
bàsiques a la disponibilitat pressupostària i no a l’inrevés. 
 
La conseqüència immediata d’aquesta congelació de recursos quan la demanda de 
beques s’incrementa implica, automàticament, que algunes persones necessitades 
restin fora del sistema ja que s’endureix la situació exigida als i les ciutadanes per 
accedir a les mateixes. 
 
(...) 
 
Aquesta manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya per garantir 
una alimentació equilibrada als infants catalans, contradiu els acords contemplats al 
Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat pels agents socials, els partits 
polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
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ACORDS 

 
 
Addició: 
 
1. Demanar la creació d’una taula on estiguin representats el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat, els Ajuntaments corresponents i els Departaments d’Ensenyament 
i Benestar Social i Família. Aquesta taula tindrà les següents funcions: 

 
a) Garantir que tota la mainada que necessiti beca menjador vegi protegit el seu 

dret si compleix els requisits per obtenir beca. 
b) Avaluar els resultats de la mesura d’unificació de criteris per a la concessió de 

beques de menjador, així com tot el nou model d’ajuts de menjador. 
c) Avaluar l’eficiència de la posada en marxa de les mesures recollides en la moció 

196/X del Parlament de Catalunya aprovada el passat 16 d’abril de 2015. 
d) Crear un informe amb tot allò que cal millorar per incrementar l’eficiència en la 

gestió de les beques menjador. 
e) Solucionar de forma consensuada aquells errors del sistema de beques 

menjador que es trobin. 
f) Fer un seguiment de la gestió de les beques menjador de la comarca per poder 

anar solucionant aquelles problemàtiques que vagin sorgint. 
 
2. Crear una taula local amb els grups municipals i el consell escolar municipal que 

permeti conèixer la situació de les beques menjador a Cornellà, a fi que elabori un 
informe de la situació de necessitats d’ajuts de menjador al iniciar-se el curs 
escolar 2015-2016 i elevar-lo a les instàncies superiors. 

 
3. Demanar el compromís dels partits polítics municipals a no utilitzar de forma 

partidista un tema tan sensible com les beques menjador, així com a treballar de 
forma consensuada per a trobar solucions de forma conjunta. 

 
 
Modificació: 
 
4.1. Instar a la Generalitat de Catalunya a que, d’acord amb la Moció revisi el 
compliment amb els acords signats al Pacte per la Infància amb una actuació eficient 
de la Comissió de seguiment del Pacte per la Infància i l’Adolescència de manera que 
garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin 
accés a una beca al 100%. 
 
 
Supressió: 
 
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d’atorgament de 

les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d’exclusió social. 
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Modificació: 
 
5.3. Exigir a la Generalitat de Catalunya que, més enllà de la millora que suposa 
l’establiment d’una partida pressupostària oberta per a les beques garantides, trobi 
una solució per respondre a totes les necessitats de beques menjador i per lluitar 
contra l’exclusió social i el dèficit alimentari que amenacen molts nens i nenes del 
municipi. 
 
6.4. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries 
d’Ensenyament, i Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Nacional de la Infància i a la Comissió 
de Seguiment del Pacte de la Infància i Adolescència. 

 
... 

 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Ni jo ni el nostre grup serem els defensors de Convergència ni de les seves 
tasques de govern, ara bé, tampoc entenem que se’n faci un partidisme ja que 
tothom té la seva responsabilitat en aquest tema. 
 
Tots els Partits van aprovar i treballar aprovant per unanimitat la Moció 196/X 
del 16 d’abril, perfeccionant els protocols i els tipus de beques que 
s’ofereixen. A partir d’aquí reclamem i reivindiquem el deute de la Generalitat 
i reclamem que facin efectives les partides de les beques menjador. 
 
Nosaltres vam presentar les esmenes amb la intenció de poder arribar a un 
acord i de poder parlar del tema. Ens hem trobat que hem enviat les esmenes 
i una porta tancada a l’altre costat. 
 
Si ha de ser un problema el fet de les eliminacions que nosaltres us proposem, 
podem retirar les eliminacions, però creiem que és molt important l’acord on 
demanem la creació d’una taula on estiguin representats el Consell Comarcal, 
els Ajuntaments corresponents i el Departament d’Ensenyament. I aquesta 
taula segurament tindria les següents funcions: garantir que tota la mainada 
que necessiti beca menjador vegi protegit el seu dret. 
 
Bé, no llegiré l’acord perquè ja el teniu aquí i no cal estendre’s més. Però 
creiem que és important i imprescindible que es creï tant aquesta taula, com 
una Taula local per reconèixer la realitat de Cornellà i poder treballar-hi i 
incidir-hi, I alhora reclamar i reivindicar el deute que correspongui a la 
Generalitat. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha quatre esmenes presentades per Cornellà en Comú-Crida per Cornellà. 
Expliques les quatre i desprès passarem a votació una per una. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer llegiré deu línies abans de les esmenes perquè s’entengui per què les 
presentem. 
 
Els nostres infants no poden trobar-se al mig de discussions burocràtiques 
entre els diferents poders polítics que conformen el nostre entorn. I han de 
tenir garantit el dret humà més bàsic com és l’alimentació, dret que no es pot 
veure limitat per qüestions pressupostàries i s’ha de prioritzar davant de 
qualsevol altra despesa.  
 
No podem instar a la Generalitat o al Govern de l’Estat Espanyol, no podem 
només instar a la Generalitat o al Govern de l’Estat Espanyol, hem d’actuar i 
garantir des de ja una alimentació adequada per a tots els infants. 
 
No volem negar que aquest Ajuntament ha fet esforços per pal·liar aquesta 
emergència social, però trobem que són insuficients encara.  
 
Amb les nostres esmenes instem a l’Ajuntament a l’assumpció immediata del 
cost de l’alimentació de tots els infants que no se la poden pagar. En aquesta 
qüestió no pot haver-hi debat.  
 
D’altra banda, i això va més enllà de les esmenes, demanem a aquest 
Ajuntament que d’una vegada per totes, recuperi la gestió dels menjadors de 
les escoles bressol d’aquesta ciutat, on tenim les competències. És 
incomprensible que l’alimentació d’un infant suposi un cost de 146 euros al 
mes, uns set euros diaris o en cas d’un dinar ocasional, el cost sigui d’11,35 
euros.  
 
És vergonyós que trobem menús en restaurants per població adulta amb 
preus més baixos que a les escoles bressol de la nostra ciutat. Aquest model 
de gestió obliga a les famílies i a aquest Ajuntament a pagar el benefici 
empresarial i l’IVA corresponent. Permetent que amb l’alimentació dels 
nostres infants es faci negoci. Amb el dret humà més fonamental no es fa 
negoci, sobretot si els individus afectats són els nostres infants. 
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Amb la gestió pública dels menjadors de les escoles bressol garantim la 
reducció dels costos amb el conseqüent accés de molts més infants a aquest 
servei i una major conciliació laboral i familiar.  
 
I espero que amb la lectura d’aquestes línies no es parli de demagògia, com 
de vegades ha sortit aquesta paraula al Ple. 
 
Ara passo a llegir les esmenes que són quatre. 
 
La primera és una addició al dotzè paràgraf: 
 
“Reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i 
prioritari com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una 
alimentació adequada i saludable a la població infantil.” 
 
I aquí quedaria la part que està a la Moció i afegiríem: “així com la 
responsabilitat d’aquest Ajuntament en el mateix sentit, i molt més 
concretament a les Escoles Bressol, donades les competències que el mateix 
té assignades.” 
 
La següent esmena té a veure amb la modificació dels acords en el sentit 
següent: 
 
Modificació de l’acord núm. 1.: “Instar la Generalitat de Catalunya que 
compleixi els acords signats al Pacte per la Infància, i garanteixi els recursos 
necessaris perquè tots els infants que ho necessitin tinguin accés a una beca al 
100%”. Aquí acabaria l’acord tal i com està a la Moció.  
 
“Mentrestant la Generalitat no es faci càrrec, serà l’Ajuntament d’aquesta 
ciutat, mitjançant les partides pressupostàries que siguin necessàries, 
l’encarregat de garantir a tots els infants que ho necessitin l’accés a una beca 
al 100%.” 
 
La tercera Moció dels acords en el sentit següent, és en referència a l’acord 
núm.2. El que demana és convocar un Consell Escolar d’urgència on participin 
les AMPA’s de la nostra ciutat, els Grups Municipals, els Sindicats de 
l’ensenyament, el Síndic de Greuges, i representants dels òrgans de direcció i 
del professorat de les escoles de Cornellà de Llobregat, per comprovar l’estat 
de la qüestió, i organitzar mobilitzacions en coordinació amb altres municipis 
si s’escau, per demanar la Generalitat que compleixi els acords del Pacte per 
la Infància, que retorni els diners que els ens locals han hagut d’aportar per les 
seves retallades, i instar-la a què revisi els criteris econòmics i socials 
d’atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc 
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d’exclusió social. Mentrestant la Generalitat no fa la revisió d’aquests criteris 
econòmics i socials, serà l’Ajuntament d’aquesta ciutat el que la farà, a partir 
de les valoracions d’aquest Consell Escolar d’urgència, per garantir que tots 
els infants en risc d’exclusió social disposin de la beca menjador en les 
condicions òptimes a les necessitats de cada infant, i a partir de les partides 
pressupostàries que siguin necessàries fer-se càrrec del cost d’aquestes 
beques. 
 
I per últim, és l’addició d’un acord que aniria entre el 3 i el 4, amb la qual cosa 
el 4 passaria a ser el número 5. 
 
Donat el caràcter essencial d’aquest servei de menjador a les escoles, que 
garanteix l’accés dels nostres infants al dret humà més bàsic com és 
l’alimentació, aquest Ajuntament es compromet a recuperar el servei públic 
dels menjadors de les escoles bressol un cop extingits els contractes de gestió 
privada i externalització del servei, en ares de garantir l’estalvi del benefici 
empresarial, i de l’IVA. Aquest fet garantirà que no es fa negoci amb 
l’alimentació dels nostres infants, un abaratiment del cost que suposa per 
aquest ajuntament, i sobretot, facilitar que tots els infants de les nostres 
escoles bressol tenen l’alimentació garantida. A més a més, aquest fet, 
garantirà –com deia abans- una major conciliació laboral i familiar. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc, s’ha d’emmarcar una mica el context en el que se subscriu 
aquesta Moció per part de quatre Grups Municipals. I se subscriu en un 
moment d’autèntica obscenitat política. I és una obscenitat política perquè 
ens trobem amb una Govern de la Generalitat presoner d’un procés d’un 
viatge cap a cap lloc, que és incapaç de fer compliment d’obligacions bàsiques 
com és garantir que els nens i nenes de Cornellà puguin menjar en les escoles 
mentre veiem que gasta a mans plenes en altres coses segurament –ja sense 
fer cap judici de valor polític- molt menys prioritaries. 
 
Aquesta Moció no va de banderes, no va d’ideologies, no va de projectes 
polítics, ni tan de bo, de ciutat. Aquesta Moció va de que, per no deixar sense 
menjar a nens i nenes d’aquesta ciutat, la part que no paga la Generalitat en 
virtut dels seus compromisos, la té que abonar aquesta ciutat. 
 
I s’ha de dir també i s’ha de dir clarament que la Generalitat de Catalunya i 
l’actual Govern de la Generalitat no ho fa senzillament perquè no li dóna la 
gana, perquè té unes altres prioritats polítiques. Perquè al final els 
pressupostos són limitats, els ingressos són els que són, i és evident que ells 
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tenen decidit invertir els recursos públics en qüestions i menesters, que no és 
que no siguin prioritaris és que són d’autèntica supervivència, com és –
insisteixo- el garantir que els nens i nenes d’aquesta ciutat mengin i puguin 
menjar tots els dies en les escoles de Cornellà. 
 
Per això hem cregut necessari i convenient signar aquesta Moció conjunta per 
a exigir-li a la Generalitat que efectivament doni una solució a aquesta 
qüestió. Que doni una solució amb caràcter immediat a questa situació 
perquè els nens i nenes de Cornellà també mengin tots els dies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En aquest tipus de Mocions habitualment el que em passa es que faig 
transferències professionals i em trobo que a vegades fem algunes 
expressions que jo, com a professional, com a educador social, us agafaria de 
les orelles a alguns i us estiraria fort, per ser generós. 
 
Entenc algunes coses que diem aquí però hem de ser conscients que no 
podem deixar pensar que els professionals dels serveis socials d’un 
Ajuntament poden no deixar-se la pell per garantir que el màxim de nens i 
nenes d’aquesta tindran l’alimentació garantida. 
 
Crec que hem de fer tots els possibles perquè no doni la sensació que això 
passa en aquesta ciutat, perquè no només seria responsabilitat de 
l’Ajuntament sinó que també responsabilitat de professionals que atenen el 
dia a dia a la gent. Jo crec i vull creure que això no passa en aquesta ciutat. 
 
Sí crec que és important no barrejar tampoc el debat, estem parlant de 
beques de menjador escolar i estem tornant en el debat de l’escola, estem a 
l’escola. Jo crec que hi ha un debat complementari que és garantir 
l’alimentació dels nens i nenes, a tots, els tres àpats diaris, crec que a vegades 
barregem les coses. En aquest cas estem parlant de que hi ha un increment de 
la demanda de beques-menjador, especialment, i ho hem de dir, perquè hi ha 
un sector de gent que està, que treballa i que s’empobreix o de cop està més 
empobrida i que té dificultats per poder garantir el pagament dels 130, 125, 
140, 100, depèn de les escoles i del cost mensual del dinar d’un nen o una 
nena. 
 
I al final el que ens trobem és que la Generalitat no posa els recursos 
suficients. Al final el debat és, hi ha increment de la demanda i les partides no 
pugen el que puja la demanda, i en aquest sentit és el que hem d’aprovar 
aquesta Moció. 
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A nosaltres ens hagués agradat que fos una Moció de consens de tothom. En 
general totes les aportacions que feu, tant Crida Cornellà com Esquerra 
Republicana, sembla que són acceptables amb una visió més amplia de la 
Moció. Sí que creiem que les propostes que fa Esquerra Republicana, si 
queden en el que estaven plantejant estrictament de modificar l’acord, pot 
ser acceptable que en definitiva seiem, revisem i valorem. 
 
Considerem que hi ha coses que presentava l’esmena d’Esquerra Republicana 
que, bé, una mica anaven a rentar-li la cara a la Generalitat, i per això creiem 
que no era adient. Per tant, evidentment en les votacions estarem més o 
menys a favor. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Considerem inadmissible que hi hagi nens i nenes que no puguin obtenir una 
beca-menjador, i per tant es vulnerin els seus drets. Aquesta àrea prioritària 
d’aquest Ajuntament, ha d’instar a la Generalitat a què garantitzi les beques-
menjador a tots els nens i nenes que es trobin en una situació de 
vulnerabilitat i que cap d’ells quedi exclòs. 
 
Als últims anys la Generalitat no ha adaptat la inversió en alimentació infantil 
a les necessitats reals dels ciutadans, això en part degut a la crisi. I diem en 
part perquè la Generalitat s’ha dedicat a gastar el diner en altres assumptes 
completament supèrflues, estèrils i banals, com la Consulta del 9 de 
novembre o les commemoracions de l’11 de setembre o la creació de les 
estructures per a un futur Estat inassolible. 
 
La Generalitat el que ha fet és condicionar la cobertura de les beques a la 
disponibilitat pressupostària i no a l’inrevés.  
 
Convé destacar que els nens i nenes que creixen en un entorn de pobresa o en 
situacions d’exclusió social, tenen menys probabilitats que els seus 
antecessors de desenvolupar les seves plenes capacitats a l’escola i de gaudir 
d’una bona salut. Això suposa una regressió en l’exercici del gaudiment dels 
drets humans, a més d’una alimentació i de les possibilitats d’aconseguir el 
total desenvolupament dels nens i nenes. 
 
És per això que reclamem a la Generalitat que compleixi amb els acords del 
Pacte de la Infància, i que garanteixi els recursos necessaris per a què no 
existeixi cap exclusió social i que cap nen o nena quedi sense beca-menjador. 
A més, convé matitzar l’exigència que la Generalitat trobi solucions per a 
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respondre a l’augment de peticions de beques-menjador i el dèficit 
d’alimentació que pateixen molts dels nens i nenes a Cornellà. 
 
En relació a les esmenes presentades per Esquerra Republicana, tal i com 
se’ns van enviar, des del Grup Municipal de Ciutadans no podem estar d’acord 
amb les esmenes formulades, en tant contradeien algunes de les obvietats 
manifestes del Govern de la Generalitat. 
 
No pot retirar-se del text de la Moció la congelació de la partida 
pressupostària que dedica la Generalitat de les beques-menjador, doncs 
aquesta porta quatre anys congelada, i això comporta que s’incompleixi de 
forma reiterada el Pacte per la Infància subscrit al juliol de 2013. Com a 
conseqüència de la mateixa és evident que s’ha d’instar a la Generalitat a que 
revisi els criteris econòmics i socials d’atorgament de les beques per a què 
aquestes puguin cobrir la totalitat de nens i nenes que es troben en risc 
d’exclusió social. 
 
I en referència a les esmenes presentades per Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà, en principi ens semblen totes bastant correctes. 
 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora de l’Àrea d’Educació i Política 
Social 
 
Recordar que estem parlant d’una emergència i que aquesta Moció ve a partir 
de que la demanda i els recursos que se destinen no casen. Això és així. 
 
Recordar també que es parla d’una partida oberta, perquè ja en el seu 
moment es va decidir de forma consensuada al Parlament que havia de ser 
una partida oberta, atenent a les necessitats de cada curs. Una partida oberta 
no pot portar quatre anys congelada, és evident, i no es pot disminuir ara en 
un 50% la seva aportació, em fa l’efecte. 
 
Recordar també que quan parlem dels nous models d’ajuts de menjador, es va 
decidir primar més la situació econòmica de les famílies que no pas la situació 
social. 
 
Crear més instruments de coordinació de taula, a veure, el Consell Comarcal ja 
fa aquesta feina i ens reunim tots. I quan fem aquestes trobades per fer-ne 
seguiment durant tot el curs, parlar del que ha començat i del que vindrà, 
sempre s’ha convidat al departament d’Ensenyament. I també he de dir que 
no assisteix. Les reunions amb el departament d’Ensenyament només es fan 
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de forma bilateral entre el President de torn del Consell Comarcal i el 
responsable o les responsables del departament. 
 
Per una altra banda, recordar també que es parla en una de les esmenes de 
competències de l’Ajuntament, això és una competència de la Generalitat. En 
tot cas, sí que la Llei permet demanar algunes delegacions. 
 
I pel que fa a escoles bressol, dir que les beques-menjador d’escoles bressol 
les assumim totes des de l’Ajuntament i, a més, a demanda, el 100%. Haig de 
dir que en aquest curs ens gastarem, en aquest any millor dit, 40.700 euros en 
aquestes beques. 
 
Pel que fa a la proposta d’una sessió extraordinària del Consell Municipal 
Escolar, dir que qui valora l’atorgament d’ajuts menjadors, de beques-
menjador, són els educadors socials i els treballadors socials i en el sí d’Acció 
Social, i també hi ha unes Comissions Socials amb les escoles. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Fer esment que pel que respecta a si porta quatre anys congelat, però s’ha fet 
una modificació en la Moció que es va aprovar el 16 d’abril amb un nou 
Protocol per establir aquestes beques-menjador, que és a partir d’aquí quan 
hi havia la partida oberta. Estaven congelades fins llavors, i a partir d’ara hi 
havia les noves partides que no és que estiguin totes congelades, deuen 
diners però no continuen les partides congelades, considero. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Aclarir que les nostres esmenes no van encaminades a restringir la Moció que 
proposeu, sinó tot el contrari, és ampliar. O sigui, assegurar que l’Ajuntament 
es fa càrrec de totes aquestes beques que la Generalitat no paga. I no dic que 
no s’hagi de reclamar, lògicament per això proposem que hagi un Consell 
Escolar d’urgència on es reuneixin tots els actors implicats d’aquesta ciutat. I 
que es generin mobilitzacions amb altres municipis per reclamar aquests 
diners a la Generalitat. 
 
Les esmenes que nosaltres proposem tenen a veure amb que cap nen ni nena 
es quedi sense beca. Van encaminades a això exclusivament, i que si s’han 
d’augmentar les partides pressupostàries que siguin necessàries, a l’inici del 
Ple hem parlat de partides extraordinàries de cinc milions d’euros, o de quatre 
milions i pico, per a obres que es destinaran a la ciutat, de modificació de 
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crèdit, doncs crec que la partida principal que aquest Ajuntament deu 
escometre és aquesta, per a mi i per al meu Grup Polític, suposo que per la 
resta també ho és. 
 
No dic que no siguin importants la resta de partides i el destí que tinguin, ni 
molt menys, però la gent que està afectada, els col·lectius, simplement crec 
que l’objectiu primer ha de ser que els nens tinguin les beques menjador 
assegurades. I hi ha modificacions pressupostàries que ho permeten. I una 
vegada això estigui cobert, escometre totes les reclamacions que siguin 
necessàries, per suposat, no hi ha cap modificació amb respecte això. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aclarir que això ja ho vam fer en l’anterior Ple en una modificació de crèdit 
per valor de 180.000 euros. Ja està, no és una rèplica, és una informació. 
 
Passaríem al vot primer de les esmenes, i primer la presentada per Esquerra 
Republicana. 
 
 

Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Necessito una aclariment de quina és l’esmena. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Clar, és que, no sé. Clar, és que ara hem tret tot, no sé. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Com he comentat, si el problema està en les coses eliminades. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
La proposta de l’esmena quina és?. És esmena d’autoesmena?. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
L’esmena d’autoesmena, intentant arribar a un acord perquè si que tirin 
endavant, deixaríem els acords. Estic explicant el que deixaríem. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Els acords només. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Demanem els següents acords. Correcte. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Dius la primera part de temes del que era el preàmbul?. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Demanar la creació d’una Taula on estiguin representats al Consell Comarcal... 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si, els acords, ja està. Queda clar quina és l’esmena. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal d’ERC-AM és rebutjada pels 
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. 
 

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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Abstenció: 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Sánchez i García. 

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem una per una les esmenes presentades per Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà. Teniu tots el document, ho dic pel número de registre. Ho teniu 
tots per fer el seguiment?. Ho teniu, no?.  
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39659, és la següent: 
 
... 
 
En ADDICCIÓ al dotzè paràgraf: 
 
“Reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i prioritari 
com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una alimentació 
adequada i saludable a la població infantil, així com la responsabilitat d’aquest 
Ajuntament en el mateix sentit, i molt més concretament a les Escoles Bressol, 
donades les competències que el mateix té assignades”. 

 
... 

 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39659, és rebutjada pels assistents. 
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Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

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

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

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. 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39662, és la següent: 
 
... 
Modificació dels acords en el següent sentit: 
 
“1. Instar la Generalitat de Catalunya que compleixi els acords signats al Pacte per la 
Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho necessitin 
tinguin accés a una beca al 100%. Mentrestant la Generalitat no es faci càrrec, serà 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat, mitjançant les partides pressupostàries que siguin 
necessàries, l’encarregat de garantir a tots els infants que ho necessitin l’accés a una 
beca al 100%.” 

... 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39662, 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. 

 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39664, és la següent: 
 
... 
 
Modificació dels acords en el següent sentit: 
 
“2. Convocar un Consell Escolar d’urgència on participin les AMPA’s de la nostra 
ciutat, els Grups Municipals, els Sindicats de l’ensenyament, el Síndic de Greuges, i 
representants dels òrgans de direcció i del professorat de les escoles de Cornellà de 
Llobregat, per comprovar l’estat de la qüestió, i organitzar mobilitzacions en 
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coordinació amb altres municipis si s’escau, per demanar la Generalitat que compleixi 
els acords del Pacte per la Infància, que retorni els diners que els ens locals han hagut 
d’aportar per les seves retallades, i instar-la a què revisi els criteris econòmics i socials 
d’atorgament de les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d’exclusió 
social. Mentrestant la Generalitat no fa la revisió d’aquests criteris econòmics i 
socials, serà l’Ajuntament d’aquesta ciutat el que la farà, a partir de les valoracions 
d’aquest Consell Escolar d’urgència, per garantir que tots els infants en risc d’exclusió 
social disposen de la beca menjador en les condicions òptimes a les necessitats de 
cada infant, i a partir de les partides pressupostàries que siguin necessàries fer-se 
càrrec del cost d’aquestes beques.” 

... 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39664, és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

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

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

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. 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39665, és la següent: 
 
... 
 
ADDICCIÓ d’un acord entre el 3 i el 4 (que passaria a ésser el número 5) 
 
“Donat el caràcter essencial d’aquest servei de menjador a les escoles, que garanteix 
l’accés dels nostres infants al dret humà més bàsic com és l’alimentació, aquest 
Ajuntament es compromet a recuperar el servei públic dels menjadors de les escoles 
bressol un cop extingits els contractes de gestió privada i externalització del servei, en 
ares de garantir l’estalvi del benefici empresarial, i de l’IVA. Aquest fet garantirà que 
no es fa negoci amb l’alimentació dels nostres infants, un abaratiment del cost que 
suposa per aquest ajuntament, i sobretot, facilitar que tots els infants de les nostres 
escoles bressol tenen l’alimentació garantida. A més a més, aquest fet, garantirà una 
major conciliació familiar i laboral.” 

 
... 

 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena del Grup Municipal de CEC-CPC, amb número de 
registre 39665, és rebutjada pels 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. 
 

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

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

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per tant el text que passa a votació és amb l’incorporació de l’esmena amb 
número de registre 39662, d’acord?. Es passa a votació ara. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Les creixents dificultats de moltes famílies de Cornellà per oferir una alimentació 
adequada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant de 
l’atur com de les retallades en els diferents programes de rendes, fa que ens trobem 
davant d’una situació de malnutrició infantil reconeguda tant per les entitats socials 
com per la pròpia Generalitat a través de l’IDESCAT, que recull que ja són més de 
50.000 catalans i catalanes menors de 16 anys que no poden menjar carn o peix cada 
2 dies per privacions materials. 
 
Fa uns anys els menjadors escolars eren bàsicament un recurs per millorar les 
oportunitats educatives i facilitar la conciliació laboral i familiar. Avui en dia han 
esdevingut una eina per garantir la suficiència alimentària  dels infants vulnerables en 
un entorn socialment normalitzat. 
 
Malgrat aquesta realitat, la partida pressupostària que dedica la Generalitat a les 
beques menjador porta 4 anys congelada, fet que mostra que la Generalitat de 
Catalunya no ha adaptat la inversió en alimentació infantil a les necessitats reals de 
la ciutadania arran de la crisi, sinó que condiciona la cobertura de les necessitats 
bàsiques a la disponibilitat pressupostària i no a l’inrevés. 
 
La conseqüència immediata d’aquesta congelació de recursos quan la demanda de 
beques s’incrementa implica, automàticament, que algunes persones necessitades 
restin fora del sistema ja que s’endureix la situació exigida als i les ciutadanes per 
accedir a les mateixes. 
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Aquesta situació comporta que els Ajuntaments hagin d’assumir, d’una banda beques 
complementàries per donar resposta al conjunt de la població amb necessitats 
d’alimentació i d’una altra, ajuts extraordinaris per fer front al cost total de la beca 
quan la situació familiar ho requereix. 
 
Aquesta manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya per garantir 
una alimentació equilibrada als infants catalans, contradiu els acords contemplats al 
Pacte per la Infància a Catalunya, el qual va ser acordat pels agents socials, els partits 
polítics i el Govern de la Generalitat al juliol de 2013. 
 
Aquesta ciutat ha sol·licitat per aquest curs escolar 1501 ajuts menjador dels quals 
tenim a data d’avui 726 beques garantides i resten fora 260 per superar el nivell de 
renda. Cal afegir que encara manquen 515 ajuts pendents de valorar, per tant, encara 
es pot incrementar el nombre d’infants que quedin fora. Al curs 2014-2015 es van 
tramitar un total de 1360 ajuts dels quals van ser aprovats el 62%, concretament 844 
ajuts. Igual que a la resta de la comarca del Baix Llobregat el nombre de sol·licituds 
ha estat el més alt dels darrers cursos escolars. 
 
A més a principis del mes d’octubre, amb el curs ja iniciat la Generalitat va comunicar 
al Consell Comarcal del Baix Llobregat que la quantitat destinada a la dotació flexible, 
és a dir, aquella quantitat econòmica destinada a cada territori per a cobrir la resta 
de beques no garantides patirà una retallada de 250.000 euros respecte el curs 
anterior, el que suposa pràcticament la meitat del pressupostat anteriorment. 
 
Volem recordar que la insuficiència de fons destinats a garantir aquest dret bàsic està 
sent suportada any rere any pel nostre Ajuntament, i així fent un esforç, aquest mes 
d’octubre hem incrementat la partida en 180.000 € per afrontar aquesta situació. 
 
Igualment, el Síndic de Greuges ha manifestat el seu malestar davant aquesta 
reducció, explicant que retallar en aquesta partida no només vulnera els drets dels 
nens, sinó que també incideix directament en el dret a l’educació. 
 
De fet, en atenció a allò que disposen els articles 25.1 i 25.2 de la Carta Internacional 
de Drets Humans de Nacions Unides, totes les persones tenen dret a un nivell de vida 
adequat que li asseguri tant a ell com a la seva família salut, benestar i en especial 
l’alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. I, 
segons el principi quart de la Declaració dels Drets del Nen, aquest tindrà dret a 
gaudir d’alimentació, habitatge, diversió i serveis mèdics adequats. 
 
Reivindiquem la responsabilitat de la Generalitat en garantir un dret bàsic i prioritari 
com és la prestació del servei escolar de menjador, així com una alimentació 
adequada i saludable a la població infantil. 
 
Per tot això, els grups polítics municipals sotasignats proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat els acords següents: 
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1. Instar la Generalitat de Catalunya que compleixi els acords signats al Pacte per la 
Infància, i garanteixi els recursos necessaris perquè tots els infants que ho 
necessitin tinguin accés a una beca al 100%. Mentrestant la Generalitat no es faci 
càrrec, serà l’Ajuntament d’aquesta ciutat, mitjançant les partides pressupostàries 
que siguin necessàries, l’encarregat de garantir a tots els infants que ho necessitin 
l’accés a una beca al 100%. 

 
2. Instar a la Generalitat a què revisi els criteris econòmics i socials d’atorgament de 

les beques perquè cobreixin a tots els infants en risc d’exclusió social. 
 
3. Exigir a la Generalitat de Catalunya que trobi una solució per respondre a 

l’augment de peticions de beques menjador i per lluitar contra l’exclusió social i el 
dèficit alimentari que pateixen molt nens i nenes del municipi. 

 
4. Comunicar els acords al Parlament de Catalunya, a les Conselleries 

d’Ensenyament, i Benestar Social i Família, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 
... 

 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC, amb número de registre 39662, 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. 
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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. 

 
 
 
 
Segona.- Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, de reconeixement a 
les lluites de la classe treballadora en commemoració del 40 aniversari de la 
vaga de LAFORSA. 

Moció de CEC-CPC, de 
reconeixement a les lluites 

de la classe treballadora. 

MOCIÓ 
 
.. 
 
El proper dia 14 de novembre es commemoren 40 anys de l’esclat de la vaga de 
Laforsa, iniciada arran d’un acomiadament tres dies abans. Una vaga que ha 
esdevingut durant dècades exemple de lluita i solidaritat, que va desencadenar una 
vaga general de dues setmanes al Baix Llobregat i que, després de 106 dies de 
resistència, va assolir la readmissió dels 157 treballadors acomiadats pel simple fet 
d’exercir el dret a vaga. 
 
Aquesta vaga, com moltes altres, que tenia una reivindicació material concreta en 
relació a les condicions laborals de les treballadores i alhora s’emmarcava en la lluita 
per les llibertats socials, nacionals i democràtiques i per una societat més justa i 
solidària, ha estat fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva de la nostra 
ciutat i és un exemple de tot l’esforç que li ha costat a la classe treballadora guanyar 
tots els drets i llibertats de què ara gaudeix i que el neoliberalisme posa en qüestió. 
 
És per tot això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del moviment obrer al 
Baix Llobregat, els Països Catalans i l’Estat espanyol, té el deure de retre homenatge a 
totes les lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han permès avançar en 
la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica i, especialment durant 
el mes de novembre d’enguany, als treballadors de Laforsa que ens han fet arribar tot 
un exemple de lluita i resistència amb la vaga que van mantenir entre el novembre de 
1975 i el febrer de 1976. 
 
Així, el grup municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Reconèixer les lluites obreres de la ciutat i d’arreu del món com a necessàries 
i fonamentals en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. 
 
Segon.- Commemorar el 40 aniversari de la vaga de Laforsa, creant continguts 
específics al Cornellà Informa, el web municipal i Ràdio Cornellà i impulsant activitats 
de memòria històrica a la ciutat. 
 
Tercer.- Reconèixer la importància de la vaga de Laforsa a Cornellà tot atorgant-li un 
nom d’especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de la ciutat. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel Grup de Ciutadans, manteniu la proposta de 
la Moció?, d’acord. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bon vespre a totes. Per ser breu llegiré l’exposició de motius. 
 
El proper dia 14 de novembre es commemoren 40 anys de l’esclat de la vaga de 
Laforsa, iniciada arran d’un acomiadament tres dies abans. Una vaga que ha 
esdevingut durant dècades exemple de lluita i solidaritat, que va desencadenar una 
vaga general de dues setmanes al Baix Llobregat i que, després de 106 dies de 
resistència, va assolir la readmissió dels 157 treballadors acomiadats pel simple fet 
d’exercir el dret a vaga. 
 
Aquesta vaga, com moltes altres, que tenia una reivindicació material concreta en 
relació a les condicions laborals de les treballadores i alhora s’emmarcava en la lluita 
per les llibertats socials, nacionals i democràtiques i per una societat més justa i 
solidària, ha estat fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva de la nostra 
ciutat i és un exemple de tot l’esforç que li ha costat a la classe treballadora guanyar 
tots els drets i llibertats de què ara gaudeix i que el neoliberalisme posa en qüestió. 
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És per tot això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del moviment obrer al 
Baix Llobregat, els Països Catalans i l’Estat espanyol, té el deure de retre homenatge a 
totes les lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han permès avançar en 
la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica i, especialment durant 
el mes de novembre d’enguany, als treballadors de Laforsa que ens han fet arribar tot 
un exemple de lluita i resistència amb la vaga que van mantenir entre el novembre de 
1975 i el febrer de 1976. 
 
 

I és per tot això que proposem des de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
l’adopció de tres acords 
 
El primer, és el reconèixer les lluites obreres de la ciutat i d’arreu del món. 
 
El segon, és commemorar aquest 40 aniversari de la vaga de Laforsa, d’una 
banda, a través del mitjans de comunicació municipals i, d’altra banda, 
impulsant actes a la ciutat. 
 
I finalment volem que s’atorgui un nom a la vaga de Laforsa en el nomenclàtor 
de la nostra ciutat. Hem de denunciar que encara hi hagi noms de militars 
feixistes, que una Estat suposadament aconfessional tinguem noms religiosos 
i mentrestant no tinguem noms o prou noms de reconeixement a les lluites de 
la classe treballadora.  
 
Fa 15 anys s’aprovava en aquest Ple atorgar un nom, Numen Mestre, encara 
l’estem esperant. I, a més, proposem l’adopció del nom de Laforsa també. 
 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s és la següent: 
 
... 
 
Esmena número 1: 
 
D’addicció: Aquesta vaga, com moltes altres, que tenia una reivindicació material 
concreta en relació a les condiciones laborals de les treballadores i treballadors i 
alhora s’emmarcava en la lluita per les llibertats socials, nacionals i democràtiques i 
per una societat més justa i solidària, ha estat fonamental en la construcció de la 
identitat col·lectiva de la nostra ciutat i és un exemple de tot l’esforç que li ha costat a 
la classe treballadora guanyar tots els drets i llibertats què ara gaudeix i que el 
neoliberalisme posa en qüestió. 
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Esmena número 2: 
 
De modificació: És per això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del 
moviment obrer al Baix Llobregat, els Països Catalans i l’Estat Espanyol, té el deure de 
retre homenatge a totes les lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han 
permès avançar en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica, i 
especialment durant el mes de novembre d’enguany, als treballadors de Laforsa que 
ens han fet arribar tot un exemple de lluita i resistència amb la vaga que van 
mantenir entre el novembre de 1975 i el febrer de 1976. 
 
És per això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del moviment obrer al Baix 
Llobregat, a Catalunya i a la resta d’Espanya, té el deure de retre homenatge a totes 
les lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han permès avançar en la 
construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica, i especialment durant el 
mes de novembre d’enguany, als treballadors i treballadores de Laforsa que ens han 
fet arribar tot un exemple de lluita i resistència amb la vaga que van mantenir entre 
el novembre de 1975 i el febrer de 1976. 
 

ACORDS 
 
Esmena número 3: 
 
De supressió: Primer.- Reconèixer les lluites obreres de la ciutat i d’arreu del món com 
a necessàries i fonamentals en la construcció d’una societat més justa, solidària i 
democràtica. 
 
Esmena número 4: 
 
De modificació: Segon.- Commemorar el 40 aniversari de la vaga de Laforsa, creant 
continguts específics al Cornellà Informa, el web municipal i Ràdio Cornellà i 
impulsant activitats de memòria històrica a la ciutat. 
 
Segon.- Commemorar el 40 aniversari de la vaga de Laforsa i de totes les vagues que 
es van desencadenar al Baix Llobregat, amb un acte institucional a la nostra ciutat, 
invitant a aquest, als representants de les AAVV i de les entitats de Cornellà. 
 
Esmena número 5: 
 
De supressió: Tercer.- Reconèixer la importància de la vaga de Laforsa a Cornellà tot 
atorgant-li un nom d’especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de la ciutat. 

 
... 
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Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc i en quant a la redacció, creiem convenient fer menció tant a 
treballadors com a treballadores, doncs a Laforsa treballaven ambdues, 
homes i dones. 
 
Així mateix considerem que no es pot fer referència a Països catalans ja que és 
pura fal·làcia, per què aquests mai van existir ni existeixen, i s’ha de fer 
referència a Catalunya i a la resta d’Espanya, perquè les lluites obreres també 
es van fer a la resta d’Espanya. 
 
En quant als acords que es proposen considerem que parlant de les lluites 
obreres a Cornellà, és precís reconèixer les que van esdevenir a la ciutat ja 
que van ser anys molt convulses en la lluita obrera a Cornellà, no només 
Laforsa sinó l’ELSA, CLAUSOR, SIEMENS, PIRELLI i etc. I no en tot el mon 
perquè estaríem en global en lluites obreres que no sabem si tindrien aquest 
qualificatiu. 
 
En segon lloc, considerem que la commemoració es pot portar a terme en un 
acte institucional, comptant amb la presència de les entitats de veïns del 
nostre municipi que van jugar un paper fonamental en la lluita obrera de 
Cornellà. No creiem necessari crear continguts específics en la web, en el 
Cornellà Informa, sí que es podria informar de l’acte institucional que 
proposem en cas de realitzar-se, ni impulsar activitats de memòria històrica. 
 
Finalment, veiem del tot prescindible el tenir que donar un nom especialment 
rellevant i la visibilitat del nomenclàtor de la ciutat, doncs es tindria que donar 
llavors a totes les lluites obreres succeïdes a Cornellà, l’ELSA, CLAUSOR, 
SIEMENS, PIRELLI, i un llarg etc. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde. Anunciar el nostre vot en contra d’aquesta Moció, perquè 
creiem que és una Moció que fa política mirant pel mirall retrovisor, i a 
nosaltres ens agrada mirar cap a endavant i cap al futur. 
 
Una Moció que en ple segle XXI encara parla de classe treballadora, i que 
pràcticament apel·la a la lluita de classes en ple segle XXI. Home, jo crec que 
està una mica desfasat del context en què ens movem en ple segle XXI. 
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A més, del mateix text de la Moció es desprèn una idea romàntica de la lluita 
del moviment obrer. ¿Quin dubte hi ha que va tenir aportacions positives per 
a la millora dels drets socials i laborals dels treballadors?. Va tenir la seva part 
positiva per a la tornada de la democràcia en Espanya, però home, tampoc 
podem idealitzar-ho massa perquè també hi ha episodis negres, i en ocasions 
aquesta lluita obrera es va portar molt lluny. I en ocasions també va 
comportar el tancament definitiu de fàbriques d’aquesta ciutat i de la 
comarca per la paralització de l’activitat econòmica, que al final va comportar 
que tots aquests treballadors que suposadament deien defensar van acabar 
perdent el seu lloc de treball, que és curiosa forma de defensar al moviment 
obrer. 
 
Per tant, no compartim ni l’exposició de motius ni tampoc els acords, perquè 
això de reconèixer les lluites obreres de la ciutat de Cornellà i de tot el mon, 
home, és que va haver lluites obreres molt sagnants. I fer un reconeixement 
de totes les lluites obreres de tot el mon em sembla un excés que el nostre 
Grup municipal no comparteix, i per això anem a votar en contra de la 
mateixa. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bona nit. 
 
En primer lloc dir que votarem a favor de la proposta. Ens sembla una bona 
proposta de memòria històrica de Cornellà, de reconeixement a totes les 
lluites obreres que gràcies a elles , a dia d’avui tenim els drets socials i laborals 
que tenim aquí a Catalunya, a Cornellà i a la resta de l’Estat espanyol. 
 
I que ens sentim i ens considerem hereus d’aquestes lluites, i les lluites 
obreres que van haver-hi en aquells anys van posar al mapa la ciutat de 
Cornellà per a la resta de l’Estat. Pensem que és important donar-li un espai 
visible de la ciutat, un espai que sigui reconegut com de lluita obrera dintre de 
la ciutat.  
 
I recordar que en aquest Ple tenim ja molts noms de dones de Cornellà 
(també històriques), tenim aquests compromís en aquest Ple de posar noms 
de dones en la ciutat. Tornar a recordar una vegada més crear una Comissió 
per a posar els noms en el nomenclàtor, i fer d’una vegada aquesta Comissió 
per a què funcioni i veure on es posen els noms a la ciutat. Gràcies. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
És de rebut que els treballadors i treballadores de Laforsa i tants altres que 
també van lluitar pels seus drets i aconseguint molts dels que nosaltres hem 
pogut gaudir fins que certs Governs ens han anat retallant, tinguin un 
reconeixement. 
 
Són un clar exemple de lluita i solidaritat com moltes de les altres lluites que 
van ocórrer a Cornellà en aquella època. Però alhora moltes de les persones 
són completament desconeixedores d’aquelles lluites i de tota la repercussió 
que van tenir. Que menys que retre’ls homenatge i fer tot el possible perquè 
la gent se n’assabenti de la gran tasca que van portar a terme tants i tantes 
treballadores de Cornellà. 
 
I si això és mirar endavant i mirar cap al futur, mirem cap al futur, i per fer-ho 
és imprescindible recordar com hem aconseguit ser on som no permetrem 
continuar enterrant el passat, ni deixant als nostres morts enterrats a les 
cunetes, com preteneu. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Per nosaltres va ser molt important la vaga de Laforsa. La llarga vaga i 
reivindicació obrera de Laforsa venia a completar grans lluites obreres que 
van col·locar a la nostra comarca al centre mateix de la multitud de 
mobilitzacions que van marcar el llarg final del franquisme al nostre país. 
 
Va ser sense dubte una fita més en aquest procés, SIEMENS, ELSA, les vagues 
generals que va haver al Baix Llobregat, però avui parlem de Laforsa, i 
nosaltres compartim la Moció. Fa temps que venim fent reconeixements a la 
ciutat del moviment obrer, impulsats per l’Ajuntament i en col·laboració amb 
d’altres entitats com pot ser la Fundació Utopia, el Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat o els sindicats Comissions Obreres o UGT. 
 
I donat que tenim itineraris del moviment obrer que es fan dues vegades a 
l’any, en aquest pas el que fem és donar a conèixer aquelles lluites en defensa 
de les nostres llibertats actuals. A més, també amb els premis Ciutat de 
Cornellà hem fet varis reconeixements, ara no entraré aquí a enumerar-los. I 
tenim varis carrers a la ciutat que també reconeixen aquesta tasca de lluites 
obreres. 
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I precisament al 2010 es va presentar el llibre “O todos o ninguno, la huelga 
de Laforsa”, on els autors, Estevan Cerdan, Manuel González i Simón Ródenas, 
repassen una part de la història del moviment obrer. 
 
Per tant, en definitiva, estem a favor d’aquesta Moció. Però farem una petita 
esmena al tercer punt, on diem “reconèixer la importància de la vaga Laforsa 
a Cornellà”, incorporarem “estudiant la possibilitat d’atorgar-li un nom 
d’especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de la ciutat”, però estem 
d’acord. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Com molt bé apuntava el Sergio, també s’havia aprovat atorgar noms a dones 
com Maria Anfruns, Carme Forgas, Teresa Giralt, Trinitat Molas, cal esmentar-
les que no ho hem fet abans però evidentment. 
 
El Partit Popular ens deia que aquesta és una Moció que mira pel retrovisor, 
no?. I, bé, ja hem comprovat que al PP no li agrada mirar pel retrovisor perquè 
el que es troba quan mira al mirall, doncs ja ho comentem aquí, els fundadors 
franquistes del seu partit. Una proposta que es feia al Parlament de Catalunya 
per condemnar el franquisme i el feixisme i uns Grups Polítics del PP i de 
Ciutadans que sortien del Parlament per evitar votar aquesta condemna. 
 
I evidentment, enfront la seva idea romàntica del franquisme i del feixisme, 
dons sí, la nostra idea romàntica de la classe treballadora, evidentment. 
 
Respecte a les esmenes de Ciutadans, ens proposem eliminar el fet que 
aquesta vaga s’emmarcava en la lluita per les llibertats nacionals. 
Evidentment que s’emmarcava en la lluita per les llibertats nacionals, si no 
què eren els treballadors cridant “llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia” si 
no què eren aquells treballadors que confluïen en les reivindicacions nacionals 
en el Congrés de Cultura Catalana. 
 
Intentaré respondre totes les esmenes. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si però et queden només trenta segons. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
D’acord, bé, com comentava, els Països catalans, des del moment que se’ls 
esmenta, estan reconeixent l’existència d’una realitat. 
 
Respecte del segon acord, podem estar d’acord amb commemorar totes les 
vagues, podem estar d’acord en fer un acte institucional amb representants 
d’associacions i entitats, però evidentment creiem que això s’ha de difondre a 
través dels mitjans municipals. 
 
 

Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
M’agradaria fer un petit aclariment. 
 
Abans vosaltres heu demanat que quan se us anomeni no es digui, Crida, que 
es digui, “Crida per Cornellà per en Comú”, tot el nom complert, d’acord el 
mateix respecte demano per a nosaltres. 
 
Nosaltres som Ciutadans de Cornellà – Partido de la Ciudadania, m’és igual 
que em diguis Ciudadanos que Ciutadans, però el nom complert, si us plau.  
 
A veure, m’estranya que el PSC passi una esmena admetent el mot “Països 
catalans”, però, dit això, evidentment volem mostrar el nostre suport al 
reconeixement i commemoració a les lluites de la classe obrera, i en especial a 
les vagues de Laforsa. Però això no significa que estiguem d’acord amb el 
redactat de la Moció presentada i amb els acords que es sotmeten a votació. 
 
 

Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Quan deixeu de dir: “Crida per Cornellà de Comú”, doncs nosaltres deixarem 
de dir,” Ciudadanos”. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Fent un parèntesis, perquè jo el que no puc fer –perdoneu- és trair la meva 
memòria, allò no era romàntic, jo estava, estava amb les dones, els homes de 
Laforsa que estaven tancats en aquestes lluites, i jo estava allà fora. I fins i tot, 
vaig tenir que actuar i portar-me a un home que havia sigut detingut per la 
policia armada en el Bar La Granja en aquell moment. Amb una altra persona 
ens vam portar aquella persona i li van retirar a la policia, i això no era 
romàntic. 
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I quan anava a les set del matí a Almeda, allà no hi havia romanticisme. Ho dic 
perquè s’ha de tenir cura amb la història i, a més, part d’aquesta història està 
relacionada amb cadascú de nosaltres. Com estava allà en aquell moment, 
adolescent, jove, lluitant per les llibertats nacionals, jo, a diferència d’Artur 
Mas, vaig lluitar per això, com molta més gent que es va sacrificar. 
 
I el tema de referència “Països Catalans”, a nosaltres no ens molesta, perquè 
nosaltres el que ara estem treballant aquí és una cosa que hem fet sempre, no 
és nou, expressar i explicar què ha passat en aquesta ciutat.  
 
Ho han explicat els protagonistes, i malauradament les empreses que es van 
tancar, jo també discrepo, no va ser pels treballadors. Eren altres moments, hi 
havia altres interessos i va passar el que va passar en un moment que era 
també de canvis i que va haver una crisi profunda. La crisi no la van provocar 
els treballadors, i probablement molts dels empresaris que estaven a la ciutat 
tampoc, era la crisi del petroli i era una crisi que estava molt relacionada amb 
altres dinàmiques. 
 
Ho deia només per aclarir. Anem ara a la votació primer de l’esmena 
presentada per Ciutadans. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s és 
rebutjada pels 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. 
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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. 
 

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada in veu per la Portaveu del Grup Socialista sobre 
el tema d’estudiar i estudiar vol dir el que vol dir. Ho dic pel tema de tenir la 
llibertat per part del Govern, no?. I a més a més, és una de les coses que s’han 
d’incorporar, com comentava abans l’Arnau o el Sergio, en el tema del 
nomenclàtor, per donar-li una volta. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena in voce presentada pel Grup Municipal del PSC-CP 
és aprovada 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’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 CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

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

Vots a favor: 
 

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

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

 
 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
.. 
 
El proper dia 14 de novembre es commemoren 40 anys de l’esclat de la vaga de 
Laforsa, iniciada arran d’un acomiadament tres dies abans. Una vaga que ha 
esdevingut durant dècades exemple de lluita i solidaritat, que va desencadenar una 
vaga general de dues setmanes al Baix Llobregat i que, després de 106 dies de 
resistència, va assolir la readmissió dels 157 treballadors acomiadats pel simple fet 
d’exercir el dret a vaga. 
 
Aquesta vaga, com moltes altres, que tenia una reivindicació material concreta en 
relació a les condicions laborals de les treballadores i alhora s’emmarcava en la lluita 
per les llibertats socials, nacionals i democràtiques i per una societat més justa i 
solidària, ha estat fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva de la nostra 
ciutat i és un exemple de tot l’esforç que li ha costat a la classe treballadora guanyar 
tots els drets i llibertats de què ara gaudeix i que el neoliberalisme posa en qüestió. 
 
És per tot això que una ciutat com Cornellà, punta de llança del moviment obrer al 
Baix Llobregat, els Països Catalans i l’Estat espanyol, té el deure de retre homenatge a 
totes les lluites que van enderrocar el règim feixista i que ens han permès avançar en 
la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica i, especialment durant 
el mes de novembre d’enguany, als treballadors de Laforsa que ens han fet arribar tot 
un exemple de lluita i resistència amb la vaga que van mantenir entre el novembre de 
1975 i el febrer de 1976. 
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Així, el grup municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reconèixer les lluites obreres de la ciutat i d’arreu del món com a necessàries 
i fonamentals en la construcció d’una societat més justa, solidària i democràtica. 
 
Segon.- Commemorar el 40 aniversari de la vaga de Laforsa, creant continguts 
específics al Cornellà Informa, el web municipal i Ràdio Cornellà i impulsant activitats 
de memòria històrica a la ciutat. 
 
Tercer.- Reconèixer la importància de la vaga de Laforsa a Cornellà estudiant la 
possibilitat d’atorgar-li un nom d’especial rellevància i visibilitat en el nomenclàtor de 
la ciutat. 

 
... 

 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

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

Sánchez i García. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

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

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

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

 
 
 
 
Tercera.- Moció del Grup Polític Municipal de CEC-CPC, per a la declaració de 
Cornellà de Llobregat com a municipi oposat al Tractat Transatlàntic de 
Comerç i Inversions (TTIP). 

Moció de CEC-CPC, per a 
declarar a Cornellà municipi 
oposat al Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions 

MOCIÓ 
 
... 
 
Durant aquests anys de mal anomenada crisi econòmica, la justificació utilitzada per 
retallar drets laborals i explotar encara més la classe treballadora era la necessitat 
d’acabar amb les conseqüències socials de la crisi i la de generar ocupació. 
 
El 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la Unió 
Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el Tractat Transatlàntic de 
Comerç i Inversions (ATCI, més conegut com TTIP per les seves sigles en anglès), 
presumptament per tal d’incrementar el comerç entre la UE i els EUA, reduint les 
barreres aranzelàries, a fi d’aconseguir crear ocupació, creixement econòmic i millora 
de la competitivitat. Des de llavors, la UE i els EUA estan negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus 
representants polítics, un ampli acord de liberalització de comerç i inversions. Aquest 
acord representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció dels drets 
en matèria de sanitat i educació, en matèria mediambiental, i respecte el que te a 
veure amb els nostres drets digitals o com a consumidors, avantposant l’interès 
comercial dels inversors i empreses transnacionals (ETN) a l’interès general. 
 
En principi el TTIP és un acord marc per facilitar el comerç i les inversions entre els 
EUA i la Unió Europea, per crear la zona de lliure comerç més gran del món amb més 
de 800 milions de consumidors, però amaga molt més. La mateixa Comissió Europea 
defineix a la seva web el TTIP: “El TTIP té com a objectiu eliminar les barreres 
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comercials entre els EUA i la Unió Europea (suprimir aranzels i normativa 
innecessària, restriccions a la inversió, etc), i simplificar la compravenda de béns i 
serveis entre aquests dos espais. Eliminar aquestes barreres suposarà creixement 
econòmic, creació de llocs de treball i disminució dels preus.” S’ha de tenir en compte, 
però, que els aranzels entre aquestes dues potències són baixos i estan al voltant del 
tres per cent. Així doncs, la negociació va més enllà, i busca que les normatives 
d’ambdues zones s’equiparin en diversos aspectes. S’ha de tenir en compte que la 
legislació europea és molt més restrictiva en alguns aspectes que la dels EUA: Europa, 
per exemple, prohibeix l’ús d’unes 1200 substàncies en la fabricació de cosmètics 
mentre que els EUA només 12, o també, en allò relatiu a la regulació d’organismes 
genèticament modificats (OGM), presents en més del 70% dels aliments dels EUA i 
pràcticament prohibits a la Unió Europea. Així, aquí, ja no parlem d’aranzels, sinó del 
conjunt de garanties i controls que intervenen en l’exportació i en la importació de 
mercaderies tals com controls administratius i garanties sobre els productes: el que es 
pretén és eliminar-los. Aquesta “major liberalització de les relacions comercials EUA-
UE”, tal com està concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards europeus molt 
més que la dels americans, tant en les regulacions que protegeixen al consumidor, i al 
medi ambient (fi al “Principi de precaució” vigent en Europa), com les que tenen a 
veure amb els drets dels treballadors. 
 
D’altra banda quan es refereix a l’obligació d’estàndards comuns dels drets laborals, 
no es defineix si parlem de mínims o màxims, trobem només una referència al 
concepte de Treball Decent de la OIT i no trobem referències als convenis d’aquesta 
organització internacional. De la mateixa manera no estableix als documents cap 
clàusula de intangibilitat o no agressivitat que obligui a mantenir uns mínims drets. 
Tal i com passa amb les regulacions en termes alimentaris o ambientals, podem 
observar estàndards diferents entre els EUA i la Unió Europea. L’estat espanyol, per 
exemple, ha ratificat 133 convenis de la OIT mentre que els EUA només n’ha ratificat 
14. Aquest mandat de creació de normativa comuna es transformaria en una pèrdua 
de drets. 
 
El TTIP ignora qualsevol legislació nacional o local en matèria d’inversions. En 
introduir la clàusula ISDS de solució de controvèrsies Inversors-Estat, permet a les 
grans corporacions portar els governs (locals, regionals i estatals) davant tribunals 
privats en cas que es perjudiquin els interessos i beneficis que estimin de manera 
subjectiva, el que limita encara més la capacitat de les administracions públiques per 
aplicar lleis en les àrees de salut pública, medi ambient i protecció social. Això trenca 
no només amb qualsevol concepció de l’Estat de dret, sinó que resta sobirania fins i 
tot als aparells dels Estats-nació. Les resolucions, laudes, no serien recorribles i 
executables. Amb el ISDS la normativa té un origen privat, i amb la intervenció directa 
dels lobbies, els tribunals no tenen jutges públics, sinó juristes privats, i no es permet 
ni el recurs. A més a més, hem de ser conscients que aquí les parts son multinacionals 
i Estats, el que suposa que els autèntics damnificats en siguin la classe treballadora i 
les nacions sense Estat, que ni tan sols poden concórrer al procediment per defensar 
el seus interessos. Amb el ISDS es garanteix que quan es municipalitzi, es nacionalitzi, 
s’augmentin els impostos o els drets laborals, s’hagi de compensar econòmicament a 
les ETN. Qualsevol classe d‘acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a 
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augmentar les garanties i no a reduir-les, com passaria amb aquest tractat. Aquest 
acord, al seu torn, no ha de posar en perill els aspectes progressius de la llei de 
contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament 
regional i local. Aquests aspectes són importants ja que permeten que es realitzin les 
contractacions públiques tenint en compte no només criteris econòmics, sinó també 
d’altres com els mediambientals i els socials. Si les negociacions sobre el TTIP 
segueixen endavant, la lògica imposada per aquest tractat portaria al 
desmantellament dels serveis públics, així com a la pèrdua de llibertat dels poders 
locals per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats socials de les seves 
poblacions, fent impossible la promoció de polítiques de foment de l’activitat 
econòmica i l’ocupació local. 
 
Els governs regionals dins de la UE tenen el dret  a ser informats sobre la legislació 
que ha de ser acordada a nivell europeu i que els afecta, així com a les corporacions 
locals i comunitats autònomes del territori espanyol, perquè d’aquesta manera 
puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s’ha facilitat fins ara a les diverses 
regions i corporacions locals europees respecte a les negociacions que es vénen 
produint en relació al TTIP. És curiosament estrany que de les negociacions que la 
Comissió Europea ha mantingut per preparar les negociacions, el 92% hagin estat 
amb el sector privat, i només el 8% amb grups de defensa de l’interès públic o experts 
d’universitats i administracions públiques. 
 
Amb aquest argumentari hem de considerar que les administracions locals: 
 

 En ser a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure d’ingerència 
respecte al que trama el TTIP i un deure de resposta en la defensa dels interessos 
de les persones que conviuen al seu territori. 

 

 Són els canals adequats per promoure els serveis púbics, la indústria i l’ocupació 
locals i han d’esforçar-se per a la seva promoció com a resposta a l’interès comú.  

 

 Estan obligades a protegir els drets socials, econòmics i ambientals, i a fer front als 
perills i exigències que vol imposar el TTIP a les seves poblacions (producció de 
productes químics i farmacèutics no testats científicament, l’acceptació d’aliments 
modificats genèticament o provinents d’animals tractats amb productes químics 
ara prohibits, l’extracció de gas per mitjà del fracking...), basades en la lògica més 
criminal del mercat capitalista. 

 

 Han d’ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està veritablement en joc 
amb la posada en marxa d’aquest tractat, i l’esdevenir dels serveis públics. 

 

 Han de vetllar perquè el comerç i la inversió contribueixin al bé comú, perquè 
aquests intercanvis siguin beneficiosos econòmicament i social, perquè no 
comprometin la salut del ja maltret medi ambient i perquè no es basin únicament 
en la recerca del benefici dels especuladors financers i de les empreses 
multinacionals.  
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 Han de preservar el control per garantir l’accés als béns comuns i a la creació de 
nous serveis públics, així com per afavorir la indústria i ocupació locals. 

 
I és tenint en compte aquestes consideracions que sol·licitem d’aquest Ple de 
l’Ajuntament arribar als següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar Cornellà municipi oposat al TTIP, tot defensant els serveis públics 
bàsics per a la solidaritat i la redistribució socials. 
 
Segon.- Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern 
espanyol el seu suport a mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis 
socialment útils. 
 
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d’Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i 
altres acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el 
Canadà i la UE, i el TISA, acord multilateral per a la liberalització i privatització de tot 
tipus de serveis públics), amb la finalitat d’aconseguir: 
 

 Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre tractat. 
 

 No només defensar l’actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de 
manera que no es perdin competències en matèries de legislació social, protecció 
al consumidor i medi ambient, sinó millorar-la àmpliament en la recerca del bé 
comú i dels drets de la classe treballadora, evitant la participació de les ETN en cap 
tipus de regulació. 

 

 Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública tota 
la informació i s’obri un debat públic a la UE i els seus respectius parlaments 
nacionals, autonòmics i locals. 

 

 Que la defensa dels serveis públics i del bé comú sigui el motor de les polítiques 
dels ens estatals, nacionals i locals. 

 
Quart.- Que s’enceti un procés participatiu d’informació i debat sobre el TTIP a la 
nostra ciutat. 
 
Cinquè.- Donar trasllat dels acords al Govern espanyol, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
He fet un resum, no és gaire breu, però tampoc volia desvirtuar la Moció a 
l’hora de llegir-la. Així que la llegiré i la votem. 
 
Moció del Grup Municipal en contra del TTIP. 
 
El 2013, la Comissió Europea va rebre el mandat dels estats membres de la 
Unió Europea (UE) de negociar amb els Estats Units (EUA) el TTIP. 
 
La mateixa Comissió Europea defineix a la seva web al TTIP de la següent 
forma: “El TTIP té com a objectiu eliminar les barreres comercials entre els 
EUA i la Unió Europea (suprimir aranzels i normativa innecessària, restriccions 
a la inversió, etc), i simplificar la compravenda de béns i serveis entre aquests 
dos espais. Eliminar aquestes barreres suposarà creixement econòmic, creació 
de llocs de treball i disminució dels preus.” S’ha de tenir en compte, però, que 
els aranzels entre aquestes dues potències són baixos i estan al voltant del 
tres per cent. Així, la negociació va més enllà, i busca que les normatives 
d’ambdues zones s’equiparin en diversos aspectes. Tenint en compte que la 
legislació europea o espanyola mateix són molt més restrictives que la dels 
Estat Units, aquesta “major liberalització de les relacions comercials Estats 
Units-UE”, tal com està concebuda, implicaria una rebaixa dels estàndards 
europeus molt més que la dels americans, tant en les regulacions que 
protegeixen al consumidor i al medi ambient, com les que tenen a veure amb 
els drets dels treballadors. 
 
Quan es refereix a l’obligació d’estàndards comuns dels drets laborals, no es 
defineix si parlem de mínims o de màxims. Trobem només una referència al 
concepte de “Treball Decent” de l’Organització Internacional del Treball i no 
trobem referències als convenis d’aquesta organització internacional. Tal i 
com passa amb les regulacions en termes alimentaris o ambientals, podem 
observar estàndards diferents entre la Unió Europea i els Estats Units. L’Estat 
espanyol, per exemple, ha ratificat 133 convenis de la Organització 
Internacional del Treball mentre que els Estats Units només n’ha ratificat 14. 
Aquest mandat de creació de normativa comuna es transformaria en una 
pèrdua de drets. 
 
El TTIP ignora qualsevol legislació nacional o local en matèria d’inversions. 
Introduir la clàusula ISDS de solució de controvèrsies Inversors-Estat, permet a 
les grans corporacions portar els governs (locals, regionals o estatals) davant 
tribunals privats en cas que es perjudiquin els seus interessos i beneficis que 
estimin de manera subjectiva, el que limita encara més la capacitat de les 
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Administracions públiques per aplicar lleis en les àrees de salut pública, medi 
ambient i protecció social. Això trenca, no només amb qualsevol concepció de 
l’Estat de dret, sinó que resta sobirania fins i tot als aparells dels Estats-nació. 
Les resolucions, laudes, no serien recorribles i executables. A més a més, hem 
de ser conscients que aquí les parts són multinacionals i Estats, el que suposa 
que els autèntics damnificats en siguin la classe treballadora i les nacions 
sense Estat, que ni tan sols poden concórrer al procediment per defensar el 
seus interessos. Qualsevol classe d‘acord, incloent la contractació pública, ha 
de conduir a augmentar les garanties i no a reduir-les, com passaria amb 
aquest Tractat. 
 
Els governs regionals, autonòmics i locals de la Unió Europea que tenen el dret  
a ser informats sobre la legislació que ha de ser acordada a nivell europeu i 
que els afecta, no han rebut pràcticament informacions de les negociacions 
sobre el TTIP. És curiosament estrany que de les negociacions que la Comissió 
Europea ha mantingut per preparar les negociacions, el 92% hagin estat amb 
el sector privat, i només el 8% amb grups de defensa de l’interès públic o 
experts d’Universitats i d’Administracions públiques. 
 
Amb aquest argumentari hem de considerar que les administracions locals: 
 
En ser a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure d’ingerència 
respecte al que trama el TTIP i un deure de resposta en la defensa dels 
interessos de les persones que conviuen al seu territori. 
 
Són els canals adequats per promoure els serveis púbics, la indústria i 
l’ocupació locals i han d’esforçar-se per a la seva promoció com a resposta a 
l’interès comú.  
 
Estan obligades a protegir els drets socials, econòmics i ambientals, i a fer 
front als perills i exigències que vol imposar el TTIP. 
 
Han d’ampliar el debat públic i democràtic sobre el que veritablement està en 
joc amb la posada en marxa d’aquest tractat. 
 
Han de vetllar perquè el comerç i la inversió contribueixin al bé comú, perquè 
aquests intercanvis siguin beneficiosos econòmicament i social, perquè no 
comprometin la salut del medi ambient i perquè no es basin únicament en la 
recerca del benefici dels especuladors i les transnacionals. 
 
Han de preservar el control per garantir l’accés als béns comuns i a la creació 
de nous serveis públics, així com per afavorir la indústria i ocupació locals. 
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I és tenint en compte aquestes consideracions que sol·licitem aquest Ple de 
l’Ajuntament arribar als següents acords: 
 
Primer, declarar Cornellà municipi oposat al TTIP, tot defensant els serveis 
públics bàsics per a la solidaritat i la redistribució socials. 
 
Segon, sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern espanyol el seu suport a mantenir el caràcter públic dels anomenats 
serveis socialment útils. 
 
Tercer, sol·licitar del Ministeri d’Economia la suspensió de les negociacions del 
TTIP i altres acords comercials similars (com el CETA o el TISA, acord 
multilateral per a la liberalització i privatització de tot tipus de serveis públics), 
amb la finalitat d’aconseguir: 
 
Que mecanismes com l’ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre tractat. 
 
No només defensar l’actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de 
manera que no es perdin competències en matèries de legislació social, 
protecció al consumidor i medi ambient, sinó millorar-la àmpliament en la 
recerca del bé comú i dels drets de la classe treballadora, evitant la 
participació de les ETN en cap tipus de regulació. 
 
Que s’acabi l’actual falta de transparència de les negociacions, es faci pública 
tota la informació i s’obri un debat públic a la UE. 
 
Que la defensa dels serveis públics i del bé comú sigui el motor de les 
polítiques dels ens estatals, nacionals i locals. 
 
I com a quart acord que s’enceti un procés participatiu d’informació i de debat 
sobre el TTIP a la nostra ciutat. 
 
I com a cinquè i darrer, donar trasllat dels acords al Govern espanyol, als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
La veritat és que escoltant al Portaveu del grup proponent, Marx estaria 
orgullós, però Groucho, perquè clar, el que vostè diu que diu el Tractat amb el 
que és realment, doncs clar, dista molt de la realitat. 
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Jo crec que hi ha aspectes importants per a sintetitzar i per a no allargar, i crec 
convenient que la gent conegui i, per tant, evitar tant prejudici sobre un Acord 
de lliure comerç que serà molt important per ambdues parts. 
 
En primer lloc, el TTIP no afectarà als serveis públics. De fet, està 
expressament al marge de les negociacions i, per tant, no podrà regular cap 
aspecte en aquest sentit, com tampoc afectarà a la diversitat cultural, ni 
lingüística i així està plenament garantit. 
 
Tampoc en cap cas, superarà el marc normatiu i no el superarà, de la Unió 
Europea, i no ho superarà tampoc en matèria de salut dels consumidors 
europeus. Per tant, no es preocupi vostè, que si quan entri en vigor aquest 
acord decideix consumir carn de vacuno procedent de Nebraska, no temi per 
la seva salut, no temi, que segur que no tindrà cap problema. De la mateixa 
manera que quan vostè viatgi als Estats Units, no crec que viatgi amb tres 
quilos de carn procedent d’Espanya, per la seva tranquil·litat i per la seva 
salut. 
 
Què és llavors el TTIP?. Per a nosaltres és una oportunitat de creixement 
econòmic, una oportunitat de creació d’ocupació que busca eliminar barreres 
aranzelàries però sobretot les no aranzelàries perquè, com bé ha dit el 
Portaveu del Grup oponent, al final les barreres aranzelàries entre la Unió 
Europea i els Estats Units més o menys voregen el 3%. El positiu d’aquest 
acord de lliure comerç és que pretén i aspira a suprimir les barreres no 
aranzelàries que permetrà la liberalització de serveis, la liberalització del 
comerç, la contractació pública. Espanya té importants empreses en matèria 
de contractació amb l’Administració pública i, per tant, creiem que és positiu. 
És un acord que els estudis venen a dir que suposarà un increment del 
producte interior brut per a la Unió Europea de 120.000 milions d’euros. És 
més beneficiós per a la Unió Europea que pels Estats Units. I entre els països 
que més beneficiats sortiran d’aquest acord de lliure comerç, estaran, el 
Regne Unit, els Països Escandinaus i Espanya. 
 
Per tant, jo entendria que aquests prejudicis els pogués tenir un francès, però 
clar, un espanyol és un ciutadà que sortirà bastant ben parat. I sobretot les 
nostres petites i mitjanes empreses si finalment es porta a terme aquest 
Tractat de Lliure Comerç. 
 
Secretisme, cap. Transparència, bé, com tot a la vida és millorable. En 
qualsevol cas, al Parlament Europeu, els grups d’interès i la societat civil, 
estan tenint reunions periòdiques per a tenir coneixement del dia a dia de les 
negociacions. Negociacions que, evidentment, es tenen que portar amb la 
discreció deguda. No és el primer Tractat de Lliure Comerç que es subscriu 
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entre la Unió Europea i altra regió. Recentment, l’any passat, va haver altre de 
lliure comerç amb Colòmbia i Perú, i les negociacions i el funcionament és 
exactament el mateix. 
 
I per tots i cadascú dels Parlaments Nacionals no sé on és el secretisme, no sé 
on és la falta de transparència i no sé on és la seva intranquil·litat per un acord 
que dic -i insisteixo-, serà beneficiós per a tot el mon, inclús per als Portaveus 
del Grup oponent que gasten un Iphone i els hi resultarà molt més barat. 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Desprès del conte de fades que ens ha comentat el Portaveu del Partit 
Popular, que és molt bonic, dir-vos que des del 2013 a nivell europeu tant des 
del Grup de l’Esquerra Europea com des del Grup Verd Europeo s’està 
treballant en aquest tema. 
 
Estem treballant per anar en contra del TTIP. Creiem que és una amenaça per 
als drets socials, per als serveis públics, per als drets dels treballadors i 
treballadores del nostre país i de la Unió Europea. No és ni més ni menys que, 
ho faré ràpid i faré les deu amenaces que creiem que són més importants. 
 
És una amenaça a la democràcia i a la sobirania dels Estats. És una amenaça 
als serveis públics on pretén privatitzar tots els serveis perquè ho veuen com 
un negoci i no com un dret. És una amenaça a la salut alimentària, amb tot el 
tema dels transgènics i etc. És una amenaça pel clima i l’energia neta amb el 
tema del fracking. És un tema d’amenaça al medi ambient i a l’agricultura el 
poder augmentar l’emissió de CO2. És una amenaça als drets laborals i socials 
dels treballadors i treballadores en temes de drets a vaga, de sindicació, de 
negociació col·lectiva, negant-la, podent-ho fer amb els drets que hi ha en 
altres països, ja en la Unió Europea no fa falta anar-se als Estats Units, 
simplement en països d’Europa. 
 
És una amenaça al control de dades personals. És una amenaça els productes 
farmacèutics, on les patents estaran per sobre dels genèrics, per tant serà una 
mercantilització de la salut. És una amenaça de l’equitat dels serveis financers. 
I al final, una falta de transparència i de participació ciutadana, en el qual si nó 
hagués estat per WikiLeaks segurament el secret que no era secret seguiria 
sent secret. 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Hi ha tres aspectes bàsics que fa impossible estar d’acord amb el procés 
d’aprovació i contingut del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió.  
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El primer aspecte la transparència, és inacceptable que les negociacions siguin 
a porta tancada, dut a terme per un Equip de la Comissió Europea sense cap 
control parlamentari. La ciutadania no pot accedir-hi als documents, només 
els eurodiputats poden consultar alguns dels dossiers del TTIP. Per fer-ho han 
de lliurar el telèfon mòbil i bolígraf i entrar a una sala segura, la nomenada 
“reading room”, on, acompanyats d’un funcionari, signen un formulari que els 
obliga a no poder dir res sobre allò que llegeixin. Disposen només de dues 
hores i tenen un nombre limitat de temes per revisar, un exemple, per tant, 
molt lamentable de la transparència. 
 
En segon lloc, l’ISDS, el proposar un mecanisme d’arbitratge inversor-estat 
mitjançant la clàusula ISDS, un inversor d’una empresa estrangera pot 
denunciar a un Estat que la seva regulació perjudica la seva inversió. Aquest 
Tribunal d’Arbitratge, de caràcter privat, amb les normes de la OMC acaba 
sancionant l’Estat i pot arribar a forçar canvis regulatoris per la via 
jurisdiccional. Un exemple, gràcies a l’ISDS, tabaqueres com Fhilips Morris han 
denunciat i guanyat procediments d’arbitratge contra Australia, per raó de la 
publicitat institucional antitabac. 
 
I finalment el tercer aspecte, els estàndards europeus. Un reconeixement 
mutu de les regulacions en matèria agrícola, industrial i fins i tot financeres, 
seria negatiu per Europa i els Estats Units. Els estàndards de qualitat europeus 
que prohibeixen aliments com la carn clonada o el blat modificat 
genèticament, passarien a desaparèixer si entren productes norteamericans 
amb estàndards regulatoris menys exigents. El sector agrícola europeu és qui 
més pot perdre d’aquesta situació. 
 
Per tant, el Parlament Europeu i sobretot la ciutadania, podem frenar aquest 
Tractat. Tal i com s’està negociant no fa servei a les persones, ni a les petites 
ni mitjanes empreses, incapaces de competir en un marc de lliure comerç on 
les multinacionals parteixen en una clara situació d’avantatja. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Avui anem a discutir una Moció a Cornellà sobre l’Acord Transatlàntic de 
comerç i inversions entre la Unió Europea i els Estats Units, el que 
col·loquialment es coneix com el TTIP per les seves sigles en anglès. 
 
La Moció presentada part d’un rebuig absolut i preventiu del TTIP perquè, 
siguem clars, el TTIP a dia d’avui no està aprovat, no existeix, s’està tramitant 
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al Parlament Europeu. Quan hi hagi un text definitiu podríem tenir una 
declaració o posicionar-nos al respecte.  
 
Els nostres eurodiputats al Parlament Europeu han votat a favor de la 
tramitació, que això no significa la seva aprovació i no implica la majoria de les 
coses que s’exposen en aquesta Moció presentada. Això significa que la 
posició del nostre partit està d’acord en seguir negociant el TTIP, però no a 
qualsevol preu sinó que el Tractat ha de tenir un contingut coherent que no 
llenci per terra les garanties, els estàndards i els drets, que tants esforços ens 
han costat construir als europeus i s’han consolidat a la Unió Europea.  
 
Està clar que no ens agrada la incorporació de les ISDS o el secretisme que 
s’ha portat fins ara. No està demés recordar que Ciutadans som un partit 
profundament europeista i creiem que és bo treballar, avançar i seguir 
negociant en aquest Tractat per a què afavoreixi el comerç beneficiós per la 
nostra economia. 
 
Per tant, no podem posicionar-nos sobre una cosa que no existeix, no es pot 
votar ni a favor ni en contra per un Tractat que no està finalitzat, ni fet públic, 
seria totalment incoherent. Així dons el nostre vot serà abstenció. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Jo aniré bastant més ràpid. 
 
Això és un debat continental que s’està tenint entre Estats Units i la Unió 
Europea, per tant no ens posicionarem perquè no té cap mena de sentit. Els 
debats continentals s’han de fer allà on toca i no pas en aquest Ple. Per tant, 
abstenció. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
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Abstenció: 

 

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. 
 

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

 
 
 
 
Quarta.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, de suport als treballadors i 
treballadores de l’empresa INOVYN-SOLVAY. 

Moció C’s, de suport als 
treballadors INOVYN-SOLVAY 

MOCIÓ 
 
... 
 
Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d’història a Martorell. 
Actualment, estan vinculats laboralment uns 500 treballadors i treballadores directes 
i uns 2.000 d’indirectes. La majoria dels treballadors i treballadores són veïns i veïnes 
de Martorell i de la comarca del Baix Llobregat, entre els quals hi figuren 
cornellanencs i cornellanenques. 
 
Actualment, l’empresa Inovyn es troba immersa en un conflicte amb el Ministeri 
d’Indústria sobre el servei de subministrament elèctric d’interrumpibilitat previst per a 
les grans indústries, un proveïment clau per a l’activitat de la planta de Martorell. 
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Segons el Ministeri d’Indústria, l’empresa va incomplir alguns requeriments tècnics, 
cosa que Inovyn nega. Segons la direcció de l’empresa i els representants dels 
treballadors i les treballadores, una resolució negativa del cas posaria en greu risc la 
continuïtat de la planta. 
 
Sense entrar a valorar els termes jurídics ni els termes tècnics de la presumpta 
infracció de l’empresa, considerem que les conseqüències d’un hipotètic tancament 
de la planta serien nefastes pel que fa a l’ocupació i a la confiança en la recuperació 
econòmica. Per això, l’Ajuntament de Martorell ha demanat al Ministeri d’Indústria 
que actuï amb proporcionalitat i amb responsabilitat i garanteixi la continuïtat de 
l’activitat de l’empresa. 
 
En la Declaració institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Martorell el passat 
1 de setembre, es posa de manifest el suport del consistori a les treballadores i els 
treballadors d’Inovyn i insten a totes les administracions implicades a posar-hi una 
solució. 
 
L’Ajuntament de Martorell ha sol·licitat als ajuntaments del Baix Llobregat que també 
donin suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn Solvay per tal d’aconseguir 
un ampli suport que serveixi per constatar la unitat institucional de la comarca entorn 
a la necessitat de garantir aquests llocs de treball. 
 
Atenent la petició de suport de l’Ajuntament de Martorell, el grup municipal de 
Ciutadans de Cornellà, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn-Solvay per 
garantir la seva continuïtat en els llocs de la planta de l’empresa a Martorell. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu compromís 
d’assegurar la viabilitat de la planta i de l’ocupació que genera a Martorell i a la 
comarca del Baix Llobregat. 
 
Tercer.- Instar als governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una taula de diàleg per 
a la confecció d’un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l’empresa, el comitè 
d’empresa, les centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de 
mantenir els llocs de treball. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya i notificar-lo, així mateix, al comitè de l’empresa Inovyn-
Solvay. 

 
... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
El Grup Municipal de Ciutadans Cornellà ha decidit presentar aquesta Moció 
encara que el conflicte ja fa mesos que es va iniciar i perdura a dia d’avui per 
diversos motius. 
 
En primer lloc voldríem reiterar el nostre suport als treballadors i 
treballadores de Solvay, doncs els seus llocs de treball encara continuen en 
perill, encara que a dia d’avui la situació estigui més estable que setmanes 
enrere. Segons una informació de la televisió pública que cita fons del sector, 
la direcció de l’empresa química tindria plans per tancar la fàbrica de 
Martorell a l’haver arribat a la conclusió que la producció de cloro en aquest 
centre s’ha fet inviable. 
 
Un portaveu de la direcció de Solvay ha assegurat que és fals que existeixin 
plans per a tancar la fàbrica de Martorell. Ha subratllat que res ha canviat des 
de fa poc més d’un mes, quan l’empresa va anunciar que tenia en estudi la 
revisió del futur de les inversions previstes per la planta catalana. 
 
En declaracions el President del comitè d’empresa, Jordi Calvo, s’ha mostrat 
preocupat per la viabilitat del centre de producció a llarg i mig termini, encara 
que assegura que l’empresa els ha garantit que no hi ha plans de tancament. 
La situació, per tant, és molt delicada i la fàbrica, si continua així, es fa 
pràcticament inviable. 
 
Ahir mateix el comitè de l’empresa Solvay, va manifestar a través d’un 
comunicat la convocatòria pel pròxim dimarts 3 de novembre d’una marxa en 
defensa dels llocs de treball. Aquesta decisió està emmarcada dintre del 
calendari de les mobilització acordades pel comitè de l’empresa per a exigir 
una solució a la crisi que afecta al centre de treball de Martorell, desprès que 
el Ministeri d’Indústria la va excloure de la subhasta del contracte elèctric i les 
gestions i actualitzacions realitzades fins el moment. 
 
El comitè, per tant, continua exigint a la Direcció de l’empresa que posi tots 
els mitjans necessaris per a resoldre la delicada situació en què es troba. Així 
mateix demana al Ministeri d’Indústria que s’impliqui en trobar una solució 
que garanteixi la viabilitat i l’ocupació de la planta. 
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Per altra part, a aquest Grup ens hagués agradat que l’Equip de Govern, lluny 
d’aprovar una Moció a porta tancada a la Junta de Govern, l’hagués portat a 
l’anterior Ple de setembre per a ser aprovada per tots els Grups. Considerem 
intolerable que un assumpte que ens afecta a tots i totes se debati entre uns 
quants i no se’ns ofereixi la possibilitat a la resta de forces polítiques de ser 
partícips del suport als treballadors i treballadores de Solvay. 
 
La Moció de suport va ser aprovada per part de l’Equip de Govern a la Junta 
de data 18 de setembre de 2015. Aquest Grup Municipal, com ja havia 
presentat dues mocions i no podria fer ús de més recursos, ha tingut que 
esperar-se al mes d’octubre, registrar la seva Moció en data 7 d’octubre i 
presentar-la avui, dia 29, per a poder manifestar el seu suport als treballadors 
i treballadores de Solvay. Així doncs ens reiterem en el nostre suport. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Havia una esmena presentada pel Grup Municipal de Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà.  
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
Addicció com a quart paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“De la mateixa manera volem denunciar les facilitats que la Llei 3/2012 dóna per 
realitzar extincions col·lectives de contractes. Creiem fonamental pel progrés social 
que es recuperin les garanties legals d’estabilitats de l’ocupació qüestió per la qual 
també denunciem les propostes que es realitzen sota el mal anomenat “contracte 
únic” que realment es convertiria en una fórmula d’acomiadament absolutament 
lliure, sense causa i amb indemnització reduïda.” 
 
 
Addicció a l’acord segon: 
 
“Sol·licitar a la Direcció de Inovyn-Solvay que garanteixi el nivell d’ocupació existent 
amb un pla industrial negociat amb la representació dels treballadors i les 
treballadores.” 

 
... 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Per explicar el contingut de l’esmena, perquè recordem que el que hem 
d’explicar és el contingut de l’esmena i no qüestions que no estan a les 
esmenes, o quan expliquem les mocions qüestions que no estan a les 
mocions. 
 
Aquest Grup ha plantejat sempre, ho ha dit sempre que, evidentment, com no 
pot ser d’una altra manera, estem a favor de l’estabilitat laboral tant dels 
treballadors de les empreses privades com dels treballadors i treballadores de 
les empreses públiques. I ens han sentit parlar moltes vegades i, a més, ho 
hem fet també en el Ple d’avui, de que per nosaltres, a més, el fonamental a 
l’hora d’analitzar la inestabilitat laboral, és fixar les causes. Hem dit múltiples 
vegades que per nosaltres és el capitalisme i la imposició del neoliberalisme la 
causa. 
 
En aquesta esmena no hem fet tant una insistència en la causa, de fet no fem 
referència a les causes, sí que hem volgut d’una manera molt clara fixar quins 
són o quins han estat o poden ser els mecanismes que faciliten la destrucció 
d’ocupació. I per això parlem a l’esmena de dues qüestions diferents en la 
primera part. 
 
Per una banda la Llei 3/2012, allò que coneixem popularment com la 
“contrareforma laboral o la reforma laboral”, pel que significa o ha significat 
de destrucció d’ocupació. Per cert, no és una qüestió romàntica és una 
qüestió material, i avui s’han donat xifres. Potser m’equivoco, crec que no 
m’equivocaré, en relació a la creació d’ocupació que formalment ha generat el 
Partit Popular. Estadístiques oficials del Ministeri, oficials, tercer trimestre del 
2011, 18.633.000 treballadors i treballadores d’alta. Segon trimestre del 2015, 
17.866.500 treballadors i treballadores d’alta. Aquesta és, no una visió 
romàntica sinó una visió material de com durant el mandat del Partit Popular, 
no únicament no s’ha generat ocupació sinó que amb les seves estadístiques 
oficials consta com s’ha destruït ocupació. 
 
I també fem una referència en la nostra esmena, d’allò que pot ser un altre 
element que es ve plantejant els darrers anys, que debilitaria la situació dels 
treballadors i les treballadores i, per tant, facilitaria la destrucció d’ocupació 
com és l’erròniament anomenat “contracte únic”, de facto, acomiadament 
únic sense causa i amb una indemnització més reduïda a l’actualment 
existent. 
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Per això creiem que evidentment denunciar un potencial tancament o 
acomiadaments col·lectius en una empresa, ha d’anar acompanyat de la 
caracterització de les causes i del pronunciament sobre les mateixes i els seus 
mecanismes. 
 
Per això incorporar tant la denúncia, la reforma laboral com els plantejaments 
de contracte únic, que és el que nosaltres estem fent.  
 
I per acabar, simplement fer referència entre els acords, o més ben dit en 
relació a l’acord, un afegitó de petició a la pròpia empresa, perquè a través, 
valgui la redundància, acord amb la representació dels treballadors garanteixi 
el manteniment de l’ocupació. Que hi ha gent que s’ha anat més enllà en la 
petició. 
 
I per últim, creiem que no es tracta únicament de manifestar suport als 
treballadors i les treballadores, sinó de sol·licitar a l’empresa el manteniment 
de l’ocupació com una qüestió fonamental. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Com no em queda molt clar de què va la moció, ¿puc demanar un 
aclariment?. És que no em queda clara. Perquè posa “atenent a la petició de 
suport de l’Ajuntament de Martorell”. Parla en termes jurídics el perquè es vol 
o es tanca o si té una sanció del Ministeri, però no es diu ni quina sanció ni 
quina sanció deixa de ser. 
 
No deixa de sorprendre que un Partit com Ciutadans presenti una moció, 
quan porta cinc anys dient-li al President de la Generalitat que compleixi la 
Llei. I hi ha un conflicte legal. Sembla ser que el Ministeri ha posat una sanció, 
i suposo que aquesta resolució tindrà que resoldre’s pels conductes judicials, i 
en això estem. Així que dir-li al Ministeri, “escolta, seu a parlar amb ells i a 
veure com resolen el problema de l’empresa”, és com casi prevaricar. Això és 
com dir-li a Artur Mas que com té un milió i mig de vots, sí que es pot saltar la 
Llei o que ens anem al Jutjat a saltar-la.  
 
Parlem de Martorell i mai parlem de Cornellà. Llavors, clar, si és pel fi de 
recolzar al treballador i fer-li un twit, proposo, aquesta és la meva esmena, el 
segon, el tercer, el quart, el cinquè i el sisè paràgraf eliminar-los, i dels acords 
eliminar el segon, el tercer i el quart. De tal forma que el Grup Municipal del 
Partit Popular manifesta el suport als treballadors i treballadores de INOVYN-
SOLVAY per garantir la seva continuïtat, i ja està. 
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Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
El tema dels treballadors, a veure, sí és cert que aquesta moció aquí, hi ha 
treballadors de Solvay que són de Cornellà, treballadors i treballadores. I 
aquest Grup els recolza tant al comitè d’empresa, que crec que falta 
mencionar en aquesta moció el tema del comitè d’empresa, que sabem que 
és molt important com els treballadors i les treballadores.  
 
I dir que hi ha un compromís, quan van haver els acords i ajuts que va haver 
públics de l'Estat, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, cap a aquesta 
empresa, del compliment de que anava a mantenir l’empresa oberta. Amb la 
qual cosa, això ho ha de mantenir tant l’empresa com en aquest cas el 
Ministeri d’Indústria, arribar a un acord per a què no es perdin aquests llocs 
de treball. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
El Grup d’Esquerra Republicana estem d’acord amb el contingut de la moció. 
Tant és així que ja ho hem defensat. El nostre Diputat, Joan Tardà, ja ho ha 
defensat el 15 de setembre al Congrés dels Diputats, solidaritzant-se amb els 
treballadors i denunciant que el Ministeri d’Energia va excloure de la subhasta 
d’interrumpibilitat energètica a l’empresa, motiu pel qual ara es troba així. 
Amb la qual cosa denota que el Ministeri d’Energia està molt més a favor dels 
grans oligopolis elèctrics que no pas de les empreses productives. 
 
Ja vam denunciar aquesta situació, ens hem solidaritzat varies vegades amb 
els treballadors i anunciar que el 3 de novembre a les 18:00 hores, hi ha una 
nova marxa a Martorell en solidaritat amb els treballadors, en la qual Esquerra 
Republicana hi serem. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres efectivament compartim la moció, compartim l’esmena i estem 
totalment d’acord. I efectivament el 18 de setembre vam fer expressament un 
acord de Junta de Govern Local, perquè expressament volíem dir com a 
Govern que donàvem suport als treballadors i treballadores de Solvay. I que, 
per tant, volíem que es garanteixi, volíem garantir els seus llocs de treball. I 
així ho vam comunicar als diferents organismes competents. 
 
Per tant, estem a favor de la moció i, per suposat, de l’esmena. 
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Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc, en relació a l’esmena presentada pel Partit Popular, 
simplement respondre que “a palabras necias, oidos sordos”, res més. 
 
En relació a les altres esmenes presentades per Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà, per aquest grup en concret la segona esmena és, si més no, una 
crida a la nostra provocació, doncs és sabut de sobra que Ciutadans en aquest 
cas es mostra favorable al contracte únic, però no al contracte únic que 
demagògicament s’ha plantejat aquí per part d’aquest grup. 
 
La precarietat laboral a Espanya és causa de la pobresa i té el seu origen en 
l’excessiva rotació entre contractes. Com a mesura per resoldre aquest 
problema, plantegem un contracte per a la igualtat d’oportunitats, de manera 
que totes les noves contractacions es facin mitjançant contractes indefinits 
amb indemnitzacions creixents conforme a l’antiguitat dels treballadors en 
l’empresa. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Fonamentalment per al·lusions, si ens dieu demagògics, teniu tot el dret a fer-
ho, la llibertat d’expressió us empara. Però l’únic que us dic és que mireu el 
vídeo del que ha dit aquest grup i desprès aneu a veure el vídeo d’una 
entrevista on l’Albert Rivera, el vostre màxim responsable, explica quin és el 
seu format de contracte únic.  
 
Primer de tot, això té un origen en FEDEA. FEDEA és el lobby think tank de 
l’Ibex 35. Si ara vosaltres esteu a favor d’aquesta proposta és el vostre 
problema. Però segon element, Albert Rivera, en aquell vídeo en una 
entrevista a Telecinco, explica expressament, “si, si, durant els dos primer 
anys la indemnització és manté”. Per tant, durant el dos primers anys la 
indemnització la mateixa pels actualment temporals i indefinits. I a partir dels 
següents anys puja dos dies per any. El que significa que fins que no s’arriba a 
nou anys d’antiguitat, es perd indemnització. 
 
Segon element, Albert Rivera reconeix que ja no hi ha causa. Per tant, abans 
de parlar de nosaltres com a demagogs, consulteu el que esteu dient 
públicament i consulteu el que esteu explicant en entrevistes sobre què és el 
contracte únic, perquè potser et donarem una altra resposta de qui està fent 
demagògia. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem a votació, primer l’esmena presentada pel Grup del Partit Popular. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada in voce 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 
 
Passem ara a votació l’esmena presentada per Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal 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 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. 
 

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

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

 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
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... 
 
Inovyn-Solvay és una empresa amb més de 40 anys d’història a Martorell. 
Actualment, estan vinculats laboralment uns 500 treballadors i treballadores directes 
i uns 2.000 d’indirectes. La majoria dels treballadors i treballadores són veïns i veïnes 
de Martorell i de la comarca del Baix Llobregat, entre els quals hi figuren 
cornellanencs i cornellanenques. 
 
Actualment, l’empresa Inovyn es troba immersa en un conflicte amb el Ministeri 
d’Indústria sobre el servei de subministrament elèctric d’interrumpibilitat previst per a 
les grans indústries, un proveïment clau per a l’activitat de la planta de Martorell. 
Segons el Ministeri d’Indústria, l’empresa va incomplir alguns requeriments tècnics, 
cosa que Inovyn nega. Segons la direcció de l’empresa i els representants dels 
treballadors i les treballadores, una resolució negativa del cas posaria en greu risc la 
continuïtat de la planta. 
 
Sense entrar a valorar els termes jurídics ni els termes tècnics de la presumpta 
infracció de l’empresa, considerem que les conseqüències d’un hipotètic tancament 
de la planta serien nefastes pel que fa a l’ocupació i a la confiança en la recuperació 
econòmica. Per això, l’Ajuntament de Martorell ha demanat al Ministeri d’Indústria 
que actuï amb proporcionalitat i amb responsabilitat i garanteixi la continuïtat de 
l’activitat de l’empresa. 
 
De la mateixa manera volem denunciar les facilitats que la Llei 3/2012 dóna per 
realitzar extincions col·lectives de contractes. Creiem fonamental pel progrés social 
que es recuperin les garanties legals d’estabilitats de l’ocupació qüestió per la qual 
també denunciem les propostes que es realitzen sota el mal anomenat “contracte 
únic” que realment es convertiria en una fórmula d’acomiadament absolutament 
lliure, sense causa i amb indemnització reduïda. 
 
En la Declaració institucional aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Martorell el passat 
1 de setembre, es posa de manifest el suport del consistori a les treballadores i els 
treballadors d’Inovyn i insten a totes les administracions implicades a posar-hi una 
solució. 
 
L’Ajuntament de Martorell ha sol·licitat als ajuntaments del Baix Llobregat que també 
donin suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn Solvay per tal d’aconseguir 
un ampli suport que serveixi per constatar la unitat institucional de la comarca entorn 
a la necessitat de garantir aquests llocs de treball. 
 
Atenent la petició de suport de l’Ajuntament de Martorell, el grup municipal de 
Ciutadans de Cornellà, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport als treballadors i a les treballadores d’Inovyn-Solvay per 
garantir la seva continuïtat en els llocs de la planta de l’empresa a Martorell. 
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Segon.- Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme el seu compromís 
d’assegurar la viabilitat de la planta i de l’ocupació que genera a Martorell i a la 
comarca del Baix Llobregat. Sol·licitar a la Direcció de Inovyn-Solvay que garanteixi el 
nivell d’ocupació existent amb un pla industrial negociat amb la representació dels 
treballadors i les treballadores. 
 
Tercer.- Instar als governs de la Generalitat i de l’Estat a crear una taula de diàleg per 
a la confecció d’un pla de viabilitat industrial entre la direcció de l’empresa, el comitè 
d’empresa, les centrals sindicals i les administracions implicades, amb la finalitat de 
mantenir els llocs de treball. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya i notificar-lo, així mateix, al comitè de l’empresa Inovyn-
Solvay. 

 
... 

 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 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. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

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

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

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

 
 
 
Cinquena.- Moció del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, que sol·licita una 
comissió per estudiar la reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 
vigent. 

Moció d’ERC-AM, sol·licitant 
una comissió per estudiar 
reformar el ROM 

MOCIÓ 
 
... 
Atès que el vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM d’ara endavant) va ser aprovat 
el 28 de novembre de 2013, i que des d’aquesta data no s’ha modificat ni adequat a 
les noves exigències legals. 
 
Atès que en l’àmbit del bon govern és preceptiu o aconsellable incorporar al ROM les 
exigències legals de transparència en la gestió, així com mesures que, sobre la base 
d’una informació adequada i eficient, fomentin la participació de la ciutadania i la 
corresponsabilització cívica en la gestió municipal. 
 
Atès que els grups polítics han plantejat en diverses ocasions la voluntat de treballar 
per revisar i modificar el ROM vigent. 
 
Atès que en diferents moments una part de la ciutadania de Cornellà ha demanat 
també més participació en els Plens, la qual cosa ens hauria d’invitar a estudiar la 
possibilitat d’introduir noves formes de participació en el ROM. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal sotmet al 
Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que es constitueixi una Comissió per a la reforma del vigent ROM amb la 
finalitat de proposar al Ple la modificació consensuada dels articles que convinguin o, 
si és el cas, elaborar un informe que reculli les propostes de modificació del ROM dels 
diferents grups municipals i persones participants. 
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Segon.- Aquesta Comissió estarà formada per una persona designada per cada grup 
municipal, per un representant de la FAVCO, pel Síndic de Greuges Local i per sis 
representants d’entitats significatives de la ciutat nomenats, respectivament, per 
cadascun dels diferents grups municipals. 
 
Tercer.- La Comissió acordarà el sistema i ritme de treball per majoria simple i cercarà 
el màxim consens a fi de procurar que la modificació del ROM vigent sigui el màxim 
de plural possible. 
 
Quart.- La Comissió elaborarà l’informe-proposta en el termini màxim de quatre 
mesos, a comptar des de l’aprovació de la present Moció, siguin quines siguin les 
conclusions a les quals s’hagi arribat, consensuades o no, i el traslladarà al primer ple 
que es celebri un cop hagi transcorregut el termini establert per a la seva aprovació, si 
s’escau. 
 
Cinquè.- El Ple designarà una persona que ordeni i moderi els treballs de la Comissió, 
així com una persona que assumeixi les funcions de secretaria i aixequi acta d’allò que 
es tracti en cada una de les sessions que es facin. 
 
Sisè.- La Comissió comptarà amb el suport i l’assessorament jurídic de la Secretària 
General d’aquest Ajuntament la qual, ella mateixa o mitjançant la persona que 
designi, participarà en els treballs de la Comissió a fi i efecte que el ROM actualment 
vigent s’adeqüi a les darreres normatives legals que s’hagin d’aplicar. 
 
Setè.- Així mateix, la Comissió comptarà amb el suport d’un membre de la comissió 
tècnica d’aquest Ajuntament que dugui a terme l’estudi de les propostes de bon 
govern encaminades a l’objectiu d’una major corresponsabilitat en la gestió pública, 
tal com va aprovar la Junta de Govern Local de 6 de març de 2015. La designació 
d’aquest membre correspondrà a la presidència d’aquesta Comissió. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha esmenes presentades, manteniu la Moció?. 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Mantenim la moció perquè considerem que les esmenes presentades 
trenquen completament l’esperit amb el què nosaltres hem presentat aquesta 
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moció. És evident que tots els Grups Municipals estem d’acord en que s’ha de 
reformar el ROM, i molta part de la ciutadania també, perquè precisament 
voldria que fos un ROM més participatiu, i l’evidència és aquí als plenaris. 
 
El per què dels nostres acords i per què considerem que han de ser els nostres 
i no els que les esmenes presenten, precisament, perquè demanem el màxim 
de participació, i creiem que d’aquesta manera ho serà en tota l’amplitud que 
hi hagi, no que sigui el Govern qui faci el reglament, la proposta de ROM sinó 
que es creï una Comissió formada pels sis Grups Municipals, la Federació 
d’Associacions de Veïns, el Síndic de Greuges i sis representants d’entitats 
significatives d’aquesta ciutat. I per a què no hi hagi problemes en l’elecció 
d’aquests, que cadascuna d’aquestes sigui elegida per cadascun dels Grups 
Municipals. 
 
Considerem que és important que hi hagi aquesta varietat de representació 
perquè sigui el màxim de representatiu de la ciutat i de la ciutadania. I 
evidentment, considerem que la resta de punts dels acords que presentem 
són de dret, que hi han de ser. 
 
Per tant demanaríem que retiressin les esmenes als altres Grups Municipals. 
 
 
L’esmena presentada pels Grups Municipals del PSC-CP i C’s, és la següent: 
 
... 
Suprimir els acords de la moció inicial i modificar els acords en el sentit següent: 
 
Primer.- Encarregar al govern de la ciutat, la realització d’un document base per la 
reforma del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Segon.- Constituir una comissió per debatre i, si s’escau, realitzar incorporacions al 
document base, amb la finalitat de portar al ple la modificació dels articles del ROM 
que es considerin oportuns. La comissió estarà formada per representants dels 
diferents grups municipals amb vot ponderat i comptarà amb l’assessorament jurídic 
davant propostes concretes. 
 
Tercer.- Per tal de garantir la pluralitat i valorar la incorporació de noves formes de 
participació, és crearà un grup de treball i d’estudi en el sí del Consell de Ciutat, òrgan 
consultiu de participació consens i diàleg de Cornellà. Aquest grup elevarà la proposta 
a la comissió. 
 
Quart.- La comissió elaborarà el document definitiu en el termini de sis mesos, a 
comptar des de l’aprovació de la present Moció, que serà elevat al ple municipal. 

... 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
L’esmena és molt senzilla. En aquesta esmena el que fem és definir 
exactament com s’ha d’estructurar aquest debat. 
 
Nosaltres compartim l’esperit de la moció perquè creiem que el ROM precisa 
una actualització en determinats apartats. Alguns d’ells producte de mesures 
que vam impulsar i posar en marxa com a Govern, com acords de millorar la 
governança, i també cal adequar-ho. Per tant, entenem que cal establir un 
mecanisme i un procés amb una determinada metodologia que garanteixi la 
participació dels diferents grups municipals, i també la pròpia ciutadania, 
aprofitant el màxim òrgan de participació ciutadana, de consens i diàleg, que 
és el Consell de Ciutat. 
 
Amb la nostra esmena pretenem generar anàlisis i un debat seriós i profund 
per tal d’aconseguir a través del diàleg el consens més ampli possible, però 
des d’una manera ordenada i concreta. 
 
Així, disposant d’un document base que ha de ser encarregat al Govern de la 
ciutat per partir d’algun document, pot facilitar el procés i també ordenar el 
debat, enriquint-lo amb les aportacions dels diferents Grups i també de les 
propostes ciutadanes, fruit del treball del grup del Consell de Ciutat. 
 
Una vegada tinguem elaborat aquest document definitiu, doncs serà elevat al 
Ple. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel Grup CEC-CPC. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
Modificar l’acord segon en el següent sentit: 
 
“Aquesta Comissió estarà formada per una persona designada per cada grup 
municipal, per un representant de la FAVCO i pel Síndic de Greuges Local.” 

 
... 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Bé, estem d’acord amb la idea de fons de la moció d’Esquerra Republicana de 
modificar el ROM actual, doncs és molt restrictiu amb la participació i l’hem 
d’actualitzar. Però si que introduiríem alguns matisos en la forma, i per això 
presentem aquesta esmena. 
 
Se’ns proposa que cadascun dels Grups Municipals nomenem una entitat, això 
és acceptar que les entitats han d’estar al servei dels partits i que en aquesta 
Comissió, cada partit tindrà de facto dos representants. 
 
I una mica, tant en la Moció d’Esquerra com l’esmena que presenten el PSC i 
Ciutadans, parlen de modificar articles puntuals. Nosaltres estem a favor de 
fer un nou ROM des de zero, des de la base, amb la participació de tots els 
Grups polítics aquí presents i no partir d’un document base del Govern de la 
ciutat on a partir de reformar el ROM vigent, perquè, bé, entenem que aquí 
defineix els fonaments, doncs és qui limita el debat, i creiem que s’ha de fer 
des de zero, amb la presència de tots. 
 
I en aquest sentit introduïm una altra esmena a l’acord primer, d’addició. I és 
que la Comissió explorarà un mètode participatiu, perquè evidentment si que 
volem la màxima participació. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Nosaltres al nostre programa portàvem una modificació del ROM, és una cosa 
que venim parlant i qüestionant des de fa bastant temps. De fet, hi ha un 
compromís des de l’inici del mandat de fer-ho. 
 
Em sorprèn que presentem una Moció per a fer-ho quan ja s’ha dit que 
s’anava a fer. No obstant estem d’acord. Al seu moment ens seurem i 
establirem les bases. Crec que de moment el compromís existeix i, en principi, 
votarem a favor de les al·legacions del grup municipal del Partit Socialista, i en 
contra de Crida Comú Cornellà. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bé, nosaltres creiem que aquest és un dels temes més importants en quant al 
dia a dia d’aquest plenari, d’aquest Consistori. Em sap una mica greu la 
multitud de visions que estem tenint en això. 
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No em correspon, ni per pes ni per història ni per tamany, fer cap 
suggeriment. Jo crec que el normal seria que la Junta de Portaveus es reunís i 
pactessin com fem la modificació del ROM i quins criteris fem, i potser no es 
tractaria de fer aquest debat ara. 
 
En tot cas, em sembla raonable la proposta que fa Esquerra Republicana. 
Entenem que permet el debat del ROM, però també entenem que la proposta 
d’esmenes que fa el Grup Socialista i el Grup de Ciutadans, podria ajudar una 
mica més a construir la proposta. 
 
No entenem per això que s’hagin de suprimir tots els acords de la proposta 
d’Esquerra Republicana. I de veritat, com que hem patit aquestes pràctiques 
d’esmenes, contra esmenes i demés, em sap greu també que, per una vegada 
que tenim una proposta més o menys articulada de Moció, que l’hagin de 
substituir absolutament tota per la proposta que fa l’Equip de Govern. 
 
En aquest sentit nosaltres sí que no seriem justos amb nosaltres i, a més, amb 
la història, si no creguéssim que el Consell de Ciutat algun paper ha de tenir 
en aquest procés d’elaboració. Per tant, sí que entenem que algun paper els 
Consells de participació, en especial el Consell de Ciutat, algun paper ha de 
tenir. 
 
Entenem també que d’algun document base hem de partir. Que entenc que el 
Govern de la ciutat, entre cometes, per això sou el Govern de la ciutat, feu el 
document base i no us preocupeu, que si és necessari ja l’esmenarem. Ja vam 
discutir en el seu moment a l’any 2000, si no em falla la memòria, en un 
document inicial i desprès vam donar les voltes que va caldre. Per tant, 
tampoc em preocupa massa qui fa el document base però si creiem que ha 
d’haver-hi un document base i si que creiem que ha d’haver participació dels 
actuals Consells de participació, en especial, del Consell de Ciutat. 
 
En aquest sentit la nostra posició és votar a favor de la Moció base que 
presenta Esquerra Republicana. I entenem les esmenes que fa tothom, però 
em sembla injust que hi hagi una supressió de tot, i, per tant, ens abstindríem 
de les dues esmenes. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement matissar que les esmenes que hem presentat conjuntament amb 
el PSC, no creiem que en cap moment desvirtuïn el que seria el sentit de la 
Moció inicial presentada per Esquerra. 
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És més, per purs tràmits burocràtics, el fet de tenir ja un document base, 
també a nivell de temps no es faria tan llarga la modificació del ROM, partint 
des d’un document base en el qual es poden efectuar totes les al·legacions, 
correccions o modificacions que posteriorment es desitgin fer. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
En tot cas jo aclariré un cosa, ho dic pel sentit de la votació. 
 
A la gent no li preocupa què és el ROM, no ens enganyem. El ROM és el que 
és, un Reglament intern nostre. Però té una part que realment és la que 
sempre s’ha posat en qüestió, és el tema de la participació. 
 
En el mètode, necessites fer un document base, és a dir, necessites incorporar 
moltes coses. Nosaltres el que farem, ho deixo clar, en la proposta incorporar 
en el text base totes aquelles coses que evidentment es tenen que incorporar 
perquè aneu amb modificacions legals.  
 
En la part de participació el que diem és que és el Consell de Ciutat el que ha 
de tenir la paraula. I, per tant, el que nosaltres facilitarem al Consell de Ciutat 
com document base és el que hi ha actualment. El Govern Municipal no 
incorporarà ni una coma més ni una coma menys, queda clar, i que sigui a 
partir del Consell de Ciutat qui expliqui i expressi quines coses es podrien 
incorporar, desprès ja ho discutirem. 
 
Ho dic perquè quedi clar perquè sinó, no tindria sentit. Una entitat no parlarà 
de com ens tenim que regular nosaltres, perquè no sabran. En canvi, la part 
que sempre hem parlat de participació, el que jo em comprometo aquesta nit 
aquí, és el que pensàvem fer, que a la part aquesta del document base no hi 
haurà cap aportació inicial per part del Govern Municipal, sinó que tal i com 
està ara es traspassarà a la Comissió que s’hagi creat al Consell de Ciutat, i que 
a partir d’aquí s’elaborin i facin les propostes que després ja discutirem, 
analitzarem i concretarem els Grups municipals. 
 
Nosaltres l’únic que fem, com comentava abans l’Anna Clara, és ordenar 
aquest debat, res més. 
 
Algú ha fet una esmena in veu. La passem a votació.  
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada in voce 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. 
 

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. 
 

Abstenció: 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Vots a favor: 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passarem a votació la primera esmena presentada pels Grups Municipals de 
PSC-CP i C’s. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pels Grups Municipals de PSC-AP i C’s 
és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

Abstenció: 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Queda incorporada. 
 
I per tant ara es passa a votació la Moció amb la incorporació de l’esmena. 
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Disculpes, passem a votació abans l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC. 
 
 

 
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. 
 

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. 
 

Abstenció: 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No s’incorpora, i passem ara al text de votació amb la incorporació de 
l’esmena que hem dit abans. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Atès que el vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM d’ara endavant) va ser aprovat 
el 28 de novembre de 2013, i que des d’aquesta data no s’ha modificat ni adequat a 
les noves exigències legals. 
 
Atès que en l’àmbit del bon govern és preceptiu o aconsellable incorporar al ROM les 
exigències legals de transparència en la gestió, així com mesures que, sobre la base 
d’una informació adequada i eficient, fomentin la participació de la ciutadania i la 
corresponsabilització cívica en la gestió municipal. 
 
Atès que els grups polítics han plantejat en diverses ocasions la voluntat de treballar 
per revisar i modificar el ROM vigent. 
 
Atès que en diferents moments una part de la ciutadania de Cornellà ha demanat 
també més participació en els Plens, la qual cosa ens hauria d’invitar a estudiar la 
possibilitat d’introduir noves formes de participació en el ROM. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal sotmet al 
Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Encarregar al govern de la ciutat, la realització d’un document base per la 
reforma del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Segon.- Constituir una comissió per debatre i, si s’escau, realitzar incorporacions al 
document base, amb la finalitat de portar al ple la modificació dels articles del ROM 
que es considerin oportuns. La comissió estarà formada per representants dels 
diferents grups municipals amb vot ponderat i comptarà amb l’assessorament jurídic 
davant propostes concretes. 
 
Tercer.- Per tal de garantir la pluralitat i valorar la incorporació de noves formes de 
participació, és crearà un grup de treball i d’estudi en el sí del Consell de Ciutat, òrgan 
consultiu de participació consens i diàleg de Cornellà. Aquest grup elevarà la proposta 
a la comissió. 
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Quart.- La comissió elaborarà el document definitiu en el termini de sis mesos, a 
comptar des de l’aprovació de la present Moció, que serà elevat al ple municipal. 

 
... 

 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pels Grups Municipals 
de PSC-CP i C’s és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

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 del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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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Sisena.- Moció del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, de suport a 
l’activitat industrial a la planta de VALEO-Martorelles. 

Moció d’ICV-EUiA-EP-E, de 
suport a l’activitat industrial 

de VALEO-Martorelles. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla per al trasllat de l’activitat 
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la 
plantilla i que a partir de l’1 de gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat. 
La direcció de l’empresa va retirar el pla de trasllat de l’activitat el passat dijous 15 
d’octubre, malgrat haver comunicat als representants dels treballadors i 
treballadores la seva voluntat de tancar definitivament la planta. 
 
Atès que són diversos les ciutadanes i ciutades de Cornellà i del Baix Llobregat que 
treballen en aquesta empresa. 
 
Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 
422 persones a 257 actuals. 
 
Atès que el juliol de 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la 
producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles és una mostra més del greu empitjorament 
de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma 
laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat 
possible. 
 
Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que el cost final 
del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció 
i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost és imputable al propi grup 
que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la 
matriu. 
 
Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya 
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, 
infecció 3%, d’altres, 6%. Fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció 
de Valeo a l’Estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i 
reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu 
anuncia que el primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%. 
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Per totes aqueses raons, el Grup d’ICV-EUiA-Esquerra Plural proposa l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta de 

Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació 
dels treballadors i treballadores. 

 
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

que intercedeixi a favor de la planta de Martorelles i faciliti el diàleg entre les 
parts. 

 
3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant 

de la matriu francesa. 
 
4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 

sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de 
treball. 

 
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la 

producció de Valeo-Martorelles. 
 
6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo-Martorelles, a les 

representacions al territori de CCOO, UGT, i CGT, a la direcció de Valeo, al 
Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
 
Hi ha esmenes, manteniu la Moció?. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Sí. 
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El Comitè d’empresa ens ha fet arribar un comunicat en el qual , en poques 
paraules, es fa un resum de tota la problemàtica que ha hagut a Valeo-
Martorelles. I en la qual, dons, s’expliquen tots els acords que havia abans, i el 
compromís de l’empresa Valeo tant la multinacional en Espanya com la 
francesa la general, amb la Generalitat de Catalunya, doncs, el mantenir els 
llocs de treball aquí en Martorelles. 
 
Això no es fa, i fa un anunci la multinacional que es porta tota la plantilla i 
activitat industrial a Saragossa. Fins aquest passat 15 d’octubre en el qual la 
multinacional es retracta d’aquestes paraules i diu que fins l’1 de gener manté 
tota la producció aquí en Martorelles. 
 
Sí que és cert que a partir de l’1 de gener la fàbrica tancarà definitivament, 
per això els companys i companyes de Valeo ens han demanant que portéssim 
al Ple els diferents acords. Ho llegeixo ràpidament. 
 
Un, reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta 
de Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la 
representació dels treballadors i treballadores. 
 
Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
que intercedeixi a favor de la planta de Martorelles i faciliti el diàleg entre les 
parts. 
 
Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi 
davant de la matriu francesa. 
 
Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 
sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de 
treball. 
 
Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per 
protegir la producció de Valeo-Martorelles. 
 
I donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo-Martorelles, a 
les representacions al territori de CCOO, UGT, i CGT, a la direcció de Valeo, al 
Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ara passem a les esmenes, primer la presentada pel Grup de Ciutadans. 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s és la següent: 
 
... 
 
Esmena número 1: 
 
De correcció: atès que són diversos les ciutadanes i les ciutades de Cornellà (…) 
 
Atès que són diversos les ciutadanes i els ciutadans de Cornellà (…) 
 
 
Esmena número 2: 
 
De supressió:  
 
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la 
producció de Valeo-Martorelles. 
 
5. Demanar als parlamentaris europeus que realitzin accions per protegir la producció 
de Valeo-Martorelles. 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Hem presentat un parell d’esmenes. 
 
La primera és una esmena de pura correcció, ja que posa “són diversos les 
ciutadanes i les ciutades”, simplement corregir i canviar-ho per “les 
ciutadanes i els ciutadans”. 
 
La segona esmena presentada en la part dels acords, concretament el cinquè, 
suprimir l’acotació que hi ha dels “parlamentaris europeus catalans”, doncs 
creiem que és una cosa que hauriem de sol·licitar tots els parlamentaris 
europeus, independentment si són catalans o no. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
Addicció al cinquè paràgraf de l’exposició de motius: 
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“De la mateixa manera creiem fonamental pel progrés social i l’estabilitat de 
l’ocupació denunciar les propostes que es realitzen sota el mal anomenat “contracte 
únic” que realment es convertiria en una fórmula d’acomiadament absolutament 
lliure, sense causa i amb indemnització reduïda.” 
 
Substituir, al segon acord, “intercedeixi” per “intervingui activament”. 

 
... 

 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Molt ràpidament, sobretot per les hores en les què estem, el moment i 
perquè l’argumentació és exactament la mateixa que havíem utilitzat per 
justificar abans l’esmena que hem fet en relació a Solvay. 
 
De fet, fins i tot hem de dir que estem totalment a favor de la Moció 
d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa l’Esquerra Plural, i, 
de facto, el que ens trobaríem és davant d’un complement de la moció més 
que d’una esmena d’addició, encara que tècnicament la presentem com una 
esmena d’addició. 
 
Acompanyar davant la denúncia a la reforma laboral que ja es fa a la Moció la 
referència a les propostes del contracte únic. I simplement, i per explicar-ho, 
perquè fins i tot si algú va al diccionari veurà que la definició és pràcticament 
la mateixa. Quan nosaltres estem demanant que hi hagi una referència de 
complement eliminant una de les paraules que utilitza, és simplement 
d’intensitat. Estem parlant de que estem totalment d’acord que el 
Departament d’Empresa i Ocupació faci intervenció, però no ho volem com un 
únic mediador o simplement que vagi a pregar a l’empresa sinó que tingui una 
actuació activa. Fins i tot anant a forçar al màxim la interpretació que dóna la 
legislació vigent al Departament d’Empresa i Ocupació, cada vegada més 
minvada, però que li permet, com a mínim sí, fer seure-li en una taula i 
demanar un compromís clar per part de l’empresa. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc, la solidaritat per part del nostre Grup municipal amb els 
treballadors de Valeo de la planta de Martorelles. I si bé és una Moció en que 
podríem assumir els acords sense cap mena de problema, no és menys cert 
que l’exposició de motius evidentment no la compartim en la seva totalitat. I 
proposaríem una esmena in voce de supressió del paràgraf cinquè perquè, a 
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més, és una mica contradictori amb el mateix text, sobretot amb el tercer 
paràgraf. Clar, si ens diu que l’empresa ja travessava moments de dificultat 
des de l’any 2009, és a dir, tres anys abans de que entrés en vigor la reforma 
laboral, doncs, home, poc pot deure a la mateixa que al final la planta s’acabi 
traslladant. 
 
Crec que si es pretén un consens ampli de suport als treballadors de la planta, 
doncs aquest consens ampli es té que creure i pretendre realment, no?. I no 
introduir elements que al final sembla que defensar als treballadors és 
l’excusa per a criticar altres aspectes que poc tenen a veure amb els 
interessos dels treballadors. 
 
Per tant proposaríem la supressió del paràgraf cinquè i en aquest cas votaríem 
a favor.  
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bé, nosaltres estem d’acord amb el contingut de la Moció i ens mostrarem a 
favor. Només un aclariment de cara al cinquè punt que diu: “Demanar als 
parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la 
producció de Valeo-Martorelles”, posar de manifest que l’eurodiputat 
d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu, Josep Maria Terricabras, ja ho 
ha fet en el mes d’agost. Fer-ho constar. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Una cosa formal. D’acord amb l’article 139 del ROM, hi ha el principi d’unitat 
d’acte, i prolonguem el Ple trenta minuts més. D’acord?. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Bé, nosaltres estem d’acord amb la Moció. De fet, jo mateixa vaig anar a Valeo 
el 30 de juliol per tal de recolzar a les famílies i així ho vaig manifestar en un 
prec que vaig fer al Ple de juliol. 
 
Per tant, en aquest sentit, a més, des de l’Alcaldia vam rebre a les famílies per 
tal d’incorporar-los, d’ajudar-los i donar recolzament tant a les famílies com a 
la representació sindical. Hem complert tots els acords que tenim aquí 
exposats i estem en contacte permanent amb les famílies per tal d’ajudar-les. 
I, de fet, ens vam proposar, per exemple, per tal de recollir diners per la caixa 



 
 

 
 

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

 

 221 

resistència, participar a la trobada d’entitats i amb tot el que podem doncs els 
hi ajudem. 
 
Per tant ens ha semblat bé l’esmena i estem molt a favor d’aquesta Moció. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
A veure, dir que les Lleis a Saragossa de moment són iguals que a Barcelona. 
Amb la qual cosa la reforma laboral és igual a Saragossa que a Barcelona, per 
tant és una deslocalització simplement de tres-cents quilòmetres. No té res a 
veure amb un altre país ni amb altres lleis. 
 
Per això tampoc entenem que no recolzin aquesta Moció donat que a la 
Diputació de Barcelona sí que vostès l’han votat avui. 
 
Respecte a la moció del Grup Crida, Crida Cornellà, perdó, Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà, acceptaríem les esmenes. Sí estem molt cansats, jo 
m’aixeco a les 4:15 del matí, amb la qual cosa em queden quatre hores per 
arribar a treballar, o sigui que ho tenim complicat. 
 
I dir que respecte a la de Ciutadans, no podem acceptar-la donat que és un 
problema que, com bé l’he contestat al Partit Popular, és entre fàbriques que 
estan dintre de l’Estat espanyol, amb la qual cosa algú que fos un eurodiputat 
que estigués millor a Saragossa, seria difícil de defensar que no anés a la seva 
població, allí. 
 
I és més, és Valeo Espanya qui està atacant a Valeo Martorelles, pot ser un 
exemple del que va passar amb Panrico, bastant semblant. Pel que entenem 
que han de ser els europarlamentaris catalans qui ho tinguin que portar. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Ràpidament i sense ànim de que fem que vagi a dormir tard Sergio, que s’ha 
d’aixecar aviat i tampoc és pla, el que he criticat és que si la pròpia moció 
reconeix que des de l’any 2009 l’empresa patia moments de dificultats, el que 
no es pot és atribuir a la reforma laboral aquells moments de dificultat 
econòmica que ja eren previs, i van comportar l’acomiadament pràcticament 
de la meitat de la plantilla. 
 
I el que he dit també és que, si es vol un consens ampli, hi ha determinades 
expressions que s’han d’evitar. És molt legítim criticar la reforma laboral i 
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atribuir-li tots els mals bíblics que es vulguin. Però clar, és una pena perquè 
nosaltres voldríem recolzar als treballadors de Valeo-Martorelles, però, en els 
termes que es suscita a l’exposició de motius, doncs, no l’ha podem 
compartir. Per això insistir, si es suprimeix el paràgraf cinquè, podríem votar-
la a favor, però amb una expressió com “nefasta reforma laboral”, doncs què 
vol que li digui. Una reforma laboral que fins la data ha creat quasi un milió de 
llocs de treball, doncs estic a favor. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
En quant a la Moció presentada, mostrem el nostre acord amb la seva 
totalitat. Creiem que s’han de defensar els drets dels treballadors. El trasllat 
de la planta de Valeo a Saragossa seria desastrós per a milers de famílies que 
depenen d’aquesta fàbrica. 
 
No obstant sí que ens agradaria fer menció que aquesta voluntat del trasllat 
de la planta de Saragossa, és una de les conseqüències de la deriva 
secessionista actual. 
 
Des de la secció sindical de Comissions Obreres de Valeo, es va indicar que la 
marxa de la multinacional francesa es deuria a motius polítics, concretament 
al rebuig del Director de la planta al pla secessionista promogut pel President 
Artur Mas. Així doncs, seria convenient fer una reflexió sobre les 
conseqüències directes.  
 
Des del Grup municipal de Ciutadans reiterem el nostre recolzament als 
afectats. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Dos breus referències simplement. 
 
La primera, que en la Moció que presenten Iniciativa Esquerra Unida i 
Alternativa, deixa d’una manera molt clara definit que el que hi havia al 2009 
era un expedient de regulació temporal d’ocupació, que coneixem 
popularment com un ERTE. Per tant una situació de suspensió o de reducció 
de contracte que tenen en tot cas una naturalesa conjuntural, conjuntural per 
aquell moment 2009. 
 
I el que ara se’ns planteja en la Moció és una situació evidentment diferent. 
Que és estructural de causa econòmica i productiva, i que ve facilitada en tot 
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cas pels canvis normatius que van aparèixer entre febrer i setembre, de fet, 
febrer i juliol del 2012, que és la contrareforma laboral. 
 
Per tant, si no es vol votar aquest suport que no es voti, però la referència del 
2009 està feta per una situació que és conjuntural. Per això és un ERE de 
suspensió, reducció de contractes i no pas un plantejament d’acomiadaments 
col·lectius. 
 
Després, que ens vulguin fer un trasllat també que ara tots els mals que pugui 
patir aquest país, doncs tenen com origen els plantejaments de ruptura amb 
l’Estat Espanyol o del procés d’independència, per a nosaltres tampoc té raó 
d’ésser. Al final el que tenim, encara que algú no s’aclareixi escoltant, parlant-
ne, és un conflicte de lluita de classes. Allò que tant fàstic provoca en alguns 
grups que hi ha en aquest municipi, i més enllà d’això, evidentment no hi ha 
cap altra discussió. És aquest l’element que està determinant que ara es 
vulgui plantejar el tancament o el trasllat en forma de tancament o el 
tancament en forma de trasllat de Valeo. 
 
Fóra d’això podem tenir discussions inacabables però aquesta és la realitat. I, 
per tant, busquem clares alternatives per a què pugui haver-hi evidentment 
una situació que no sigui la de pèrdua de feina en aquest país. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem a votació. Primer hi ha l’esmena presentada pel Partit Popular, 
l’esmena en veu. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada in voce 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. 
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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 
 
No s’incorpora. Passaríem a l’esmena presentada pel Grup de Ciutadans. 
 

VOTACIÓ 
 

Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s és 
rebutjada pels 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. 
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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. 
 

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No s’incorpora. Passaríem ara a l’esmena presentada pel Grup Cornellà en 
Comú –Crida per Cornellà. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és 
aprovada per majoria absoluta 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. 
 

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 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. 

 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Queda incorporada. 
 
Per tant ara passaríem a votació el conjunt del text de la Moció. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla per al trasllat de l’activitat 
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la 
plantilla i que a partir de l’1 de gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat. 
La direcció de l’empresa va retirar el pla de trasllat de l’activitat el passat dijous 15 
d’octubre, malgrat haver comunicat als representants dels treballadors i 
treballadores la seva voluntat de tancar definitivament la planta. 
 
Atès que són diversos les ciutadanes i les ciutades de Cornellà i del Baix Llobregat que 
treballen en aquesta empresa. 
 
Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 
422 persones a 257 actuals.  
 
Atès que el juliol de 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la 
producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles és una mostra més del greu empitjorament 
de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma 
laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat 
possible. De la mateixa manera creiem fonamental pel progrés social i l’estabilitat de 
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l’ocupació denunciar les propostes que es realitzen sota el mal anomenat “contracte 
únic” que realment es convertiria en una fórmula d’acomiadament absolutament 
lliure, sense causa i amb indemnització reduïda. 
 
Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que el cost final 
del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció 
i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% dels cost és imputable al propi grup 
que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la 
matriu. 
 
Atès que la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya 
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, 
infecció 3%, d’altres, 6%. Fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura. 
 
Atès que la situació de Valeo-Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció 
de Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i 
reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu 
anuncia que el primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%. 
 
Per totes aqueses raons, el Grup d’ICV-EUiA-Esquerra Plural proposa l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta de 

Martorelles amb un pla industrial de recorregut negociat amb la representació 
dels treballadors i treballadores. 

 
2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

que intervingui activament a favor de la planta de Martorelles i faciliti el diàleg 
entre les parts. 

 
3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant 

de la matriu francesa. 
 
4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 

sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de 
treball. 

 
5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la 

producció de Valeo-Martorelles. 
 
6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo-Martorelles, a les 

representacions al territori de CCOO, UGT, i CGT, a la direcció de Valeo, al 
Departament d’Empresa i Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

... 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal 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 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. 
 

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 impulsar la constitució 
del Consell Municipal pel Comerç. 

Moció del PP, per impulsar 
la constitució del Consell 
Municipal pel Comerç 
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MOCIÓ 
 
... 
 
Un teixit comercial viu contribueix de forma bàsica al desenvolupament de la nostra 
ciutat, a la creació de llocs de treball i a la necessària satisfacció dels consumidors. 
Per això, totes les administracions públiques tenen l’obligació de contribuir 
fermament a la consolidació, promoció, ajuda i protecció de l’estructura comercial de 
les ciutats. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà hem vist créixer al nostre entorn, un gran 
nombre de grans superfícies comercials que s’han sumat a les ja existents. Aquest fet, 
que també aporta beneficis en termes de millora de serveis envers els consumidors i 
de creació de llocs de treball, ha de ser compatible amb el desitjable creixement del 
comerç a la nostra ciutat. 
 
Als últims anys, s’han constituït diferents agrupacions i associacions de comerciants 
que han desenvolupat un treball molt important que ha redundat en una millora de 
les accions en matèria municipal comercial. No obstant, és per això mateix que no 
podem permetre deixar de banda l’opinió dels partits polítics de la ciutat, que no és 
altra cosa que deixar fora als ciutadans i ciutadanes de Cornellà. És per això que 
reiterem a l’inici del present mandat, la creació d’un òrgan participatiu de treball i 
trobada de gremis, mercats i associacions comercials, que permetrà perfeccionar 
encara més l’homogeneïtzació i la interlocució entre aquest important sector 
econòmic i l’administració municipal, a fi de millorar entre d’altres aspectes, 
l’optimització de: 
 

 Programes de formació i reciclatge comercial. 

 Foment de l’ocupació i de la formació professional específica per al sector. 

 Suggeriments perquè hi siguin traslladats a d’altres administracions. 

 L’organització de campanyes conjuntes i específiques de promoció, fidelització, 
d’horaris, etc. 

 L’establiment de criteris sobre urbanisme comercial i els diferents àmbits 
d’aplicació que inclogui la seva conservació, manteniment i seguretat, la promoció 
de productes propis de la nostra ciutat. 

 Propostes sobre la millora de l’actual política fiscal i pressupostària municipal que 
els hi afecti. 

 
És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Popular Cornellà, proposa l’adopció 
del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Impulsar la constitució del Consell Municipal pel Comerç com a òrgan de 
participació, debat i informació dels assumptes propis de la problemàtica comercial a 
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la ciutat de Cornellà, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients 
per al sector. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem a la última Moció, i hi ha esmenes també. Manteniu la Moció?. 
D’acord. Te’ns la paraula. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Desprès de cinc hores m’han dit neci, fatxa i que em dóna fàstic la lluita de 
classes. Dit això, és la única Moció que presentem per a parlar de Cornellà, a 
Cornellà. I és per parlar d’una cosa que portem temps el Grup municipal del 
Partit Popular, perquè per sort o per desgràcia per alguns, nosaltres sí que 
portem varis mandats aquí i ja al 2011 vam proposar la creació del Consell de 
Comerç, es va crear un Consorci, al mandat passat ja es va aprovar amb l’antic 
o amb el Govern anterior que no antic. Amb el Govern anterior es va aprovar 
la creació del Consell de Comerç, a principi d’aquest mandat el vam pregar i, 
finalment, el presentem com Moció per a què es creï el Consell de Comerç. 
 
Té el seu sentit per dues qüestions. Una, per mandat quasi, quasi legal. I 
segon, perquè el Consorci de Comerç que fins ara existia doncs s’ha suprimit. 
 
Dit això, aquesta és la proposta del Grup municipal del Partit Popular, i és 
crear el Consell de Comerç. Tan senzill com això. Gràcies. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha dues esmenes, una presentada pel Grup de Ciutadans. Qui té la paraula 
per part vostre?. Anna. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s és la següent: 
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... 
 
Esmena número 1: 
 
De modificació: Únic.- Impulsar la constitució del Consell Municipal pel Comerç com a 
òrgan de participació, debat i informació dels assumptes propis de la problemàtica 
comercial a la ciutat de Cornellà, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions 
més adients per al sector. 
 
Primer.- Impulsar la constitució del Consell Municipal de Comerç com a òrgan de 
participació, debat i informació dels assumptes propis de la problemàtica comercial a 
la ciutat de Cornellà, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients 
per al sector. 
 
 
Esmena número 2:  
 
D’addicció: 
 
Segon.- Aquest Consell estarà integrat per representants de tots els grups polítics 
municipals i comptarà amb la representació directa del sector comercial. El termini 
per impulsar la seva creació serà de sis mesos. 
 
Tercer.- Traslladar el següent acord a les associacions i entitats comercials de la 
ciutat. 

 
... 

 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Bona nit ja o bones matinades, sí. 
 
Bé, en relació al que comentava el Partit Popular, evidentment totes les 
Mocions són de Cornellà exceptuant la del TTIP, que no s’oblidi aquesta dada. 
 
En referència a la Moció presentada, en la mateixa no s’aporta cap mena de 
dades, no se’ns diu pràcticament res de quina és la situació actual en xifres del 
comerç de la ciutat. I en aquest sentit, per a nosaltres falta concreció per això 
hem presentat dues esmenes d’addició. 
 
La primera seria afegir un segon acord en el que digui, “Aquest Consell estarà 
integrat per representants de tots els grups polítics municipals i comptarà 
amb la representació directa del sector comercial. El termini per impulsar la 
creació de Consell serà de sis mesos.” 
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I la segona és afegir un tercer punt que seria, “Traslladar el següent acord a les 
associacions i entitats comercials de la ciutat.” Simplement per a què estem al 
corrent del que es realitzarà, quina és la voluntat d’aquest Consistori. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada per Cornellà en Comú – Crida per Cornellà. 
Àngel o Maria Carmen. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC és la següent:  
 
... 
 
Modificar el segon paràgraf de l’exposició de motius en el següent sentit: 
 
“Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà hem vist aparèixer al nostre entorn un gran 
nombre de superfícies comercials que s’han sumat a les ja existents. Aquest fet, que 
comporta una major vulneració dels drets dels consumidors, ha suposat una 
disminució dels llocs de treball i la precarització de les condicions laborals i és 
incompatible amb un petit comerç de proximitat, arrelat al territori, no especulatiu i 
generador d’ocupació digna i estable.” 
 
 
Modificació dels acords en el següent sentit: 
 
“Primer.- Impulsar les accions necessàries perquè el Consorci per a la promoció i 
dinamització del comerç de Cornellà esdevingui un òrgan veritablement participatiu i 
un espai de debat i informació sobre els assumptes propis de la problemàtica 
comercial a la ciutat, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients 
per al sector. 
 
Segon.- Defensar activament el petit comerç front a les grans superfícies i paralitzar 
les obertures de supermercats i centres comercials. 
 
Tercer.- Oferir l’acompanyament necessari per facilitar l’obertura d’un petit comerç, 
sense que això suposi una disminució de les garanties dels drets laborals i dels drets 
dels consumidors ni una facilitat a les grans empreses.” 

 
... 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Nosaltres votarem a favor en funció de si s’aprova l’esmena que presentem, si 
no en aquest cas ens abstindrem. 
 
Modificar el segon paràgraf de l’exposició de motius en el següent sentit: 
 
“Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà hem vist aparèixer al nostre entorn un 
gran nombre de superfícies comercials que s’han sumat a les ja existents. 
Aquest fet, que comporta una major vulneració dels drets dels consumidors, 
ha suposat una disminució dels llocs de treball i de la precarització de les 
condicions laborals i és incompatible amb un petit comerç de proximitat, 
arrelat al territori, no especulatiu i generador d’ocupació digna i estable.” 
 
Modificació dels acords en el següent sentit: 
 
“Primer.- Impulsar les accions necessàries perquè el Consorci per a la 
promoció i dinamització del comerç de Cornellà esdevingui un òrgan 
veritablement participatiu i un espai de debat i informació sobre els 
assumptes propis de la problemàtica comercial a la ciutat, per tal de 
col·laborar en la recerca de les solucions més adients per al sector. 
 
Segon.- Defensar activament el petit comerç front a les grans superfícies i 
paralitzar les obertures de supermercats i centres comercials. 
 
Tercer.- Oferir l’acompanyament necessari per facilitar l’obertura d’un petit 
comerç, sense que això suposi una disminució de les garanties dels drets 
laborals i dels drets dels consumidors ni una facilitat a les grans empreses.” 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres volem, com no podria ser d’una altra manera, parlar del comerç de 
Cornellà. No tenim cap inconvenient de parlar del comerç de Cornellà allà on 
calgui, en els espais que correspongui. Compartim bona part dels diagnòstics 
que s’han expressat, especialment el darrer diagnòstic que ha fet el Grup 
proposant de l’esmena. Em sembla que és raonable que en parlem. 
 
Tenim dubtes, dos dubtes tècnics. Si el Consorci desapareix no sé quin espai 
podria ser alternatiu a això, nosaltres creiem que potser podríem articular 
espais en l’Acord Social, espais en el Consell de Ciutat, etc. Per tant, creiem 
que podria ser possible tenir un espai on analitzar la situació del comerç de la 
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ciutat. Però bé, en definitiva també creiem que té dificultats, avui per avui, 
aprovar tant la Moció com la darrera esmena de Cornellà en Comú, perquè 
creiem que segurament no seria possible fer-ho dins del marc del Consorci. 
Però creiem que és raonable que ho fem. 
 
En aquest sentit, hi ha una cosa que he dit abans en la meva intervenció sobre 
els pressupostos que també és important i és just que la torni a recordar. 
Nosaltres l’hem plantejat a l’Equip de Govern fer un replantejament dels 
espais de participació, dels Consells de participació de la ciutat. I creiem, que 
probablement, en aquest debat de replantejament dels espais de participació, 
dels Consells de participació potser hauríem d’incorporar si ha d’haver un 
espai o no de debat, de discussió, de treball, amb la ciutadania en general 
però en especial, amb el comerç de la ciutat.  
 
És un debat històric, hem discutit varies vegades sobre qui participava al 
Consorci, qui decidia si devia haver un Consell o no devia haver un Consell. A 
nosaltres ens sembla que és important que les veus del petit comerç de la 
nostra ciutat estiguin presents en els debats de la ciutat, per tant, si ha de ser 
en l’espai del Consorci, correcte. Si ha de ser en l’espai de l’Acord Social, 
correcte. Bé, busquem l’espai que millor sembli. 
 
I en aquest sentit vull recordar dues coses, nosaltres hem fet esmenes cada 
any tant al pressupost de la Diputació com al pressupost de la Generalitat, per 
dotar d’una partida específica de suport al comerç de proximitat de les ciutats 
afectades per les grans superfícies comercials. 
 
El Grup d’Esquerra Republicana mai el va votar ni a la Diputació ni a la 
Generalitat de Catalunya, podria dir que el Grup de Convergència tampoc 
però com no estan no els hi puc dir. Però esperem que en el següent debats 
pressupostaris això si que pugui ser així. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Per desgràcia el comerç que queda en aquesta ciutat sobreviu com pot entre 
la crisi i els tres centres comercials que aquest Equip de Govern ha impulsat. 
 
Nosaltres donarem suport a qualsevol eina que beneficiï al petit comerç, ja 
sigui un Consell municipal pel Comerç o fent que el Consorci sigui més 
participatiu. 
 
Sigui on sigui, és necessari que ens impliquem i que el petit comerç tingui veu. 
Per tant, si ha d’haver algun problema tècnic que amb l’esmena de Cornellà 
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en Comú – Crida per Cornellà, potser que ho aclarim ara per poder passar a la 
votació com correspongui. Pregunto a l’Equip de Govern, bàsicament.  
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No t’he entès, Raquel. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Perdó, si esteu comentant que el Consorci potser desapareix. I, per tant, si 
hem de crear. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El Consorci desapareix. No per ganes, sinó perquè la part que tenia que haver 
va desaparèixer. Per tant, no ho podem constituir, seria una altra 
administració. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Doncs formulo a Cornellà en Comú, que si fan una modificació respecte 
aquest apartat del Consorci, que votaríem a favor de les esmenes. 
 
 

Senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Aquest Ple i aquesta ciutat, han estat impulsors de polítiques de participació, 
com l’Acord Social, com la creació o impuls de Consells sectorials, com el tema 
del Síndic de Greuges. S’han posat en marxa desplegaments de propostes per 
ampliar el seguiment, el control de la governança i la creació de la Comissió de 
seguiment pertinent. 
 
Per tant, creiem que ara és el moment ja que el Consorci doncs desapareixerà 
el 31 de desembre d’aquest any. Doncs aquest Consell, que es proposa per 
part del Partit Popular, es creï. I realment serveixi com a òrgan consultiu i que 
quan es parli es produeixi el debat i es traslladin les conclusions adients a 
l’òrgan de govern, que després serà el decidirà, que serà l’òrgan decisori. 
 
Per tant, nosaltres el que farem serà recolzar la Moció presentada pel Grup 
del Partit Popular votant-la de manera afirmativa. 
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En quant a les esmenes, votarem a favor de les presentades pel Grup de 
Ciutadans, i votarem en contra de les presentades per Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà. En primer lloc, ho heu solucionat pel tema de que el 
Consorci desapareix, l’heu tret. Però amb el que no podem estar d’acord 
tampoc és en el tercer punt perquè, no només s’ofereix acompanyament des 
del Consorci sinó que es fa assessorament, es fa finançament en problemes de 
Centres d’Empreses de Procornellà, amb convenis de microcrèdits i amb la 
quota zero, com hem dit abans, més d’una vegada. Amb la qual cosa no 
podem estar d’acord amb aquesta esmena. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Volia dir perquè no hem acceptat les al·legacions. Comú Crida per Cornellà i 
tal, doncs bé, està clar, jo ja a l’exposició de motius l’he explicat. Fer una 
exposició de motius on diguem nosaltres que els ciutadans estan en contra i 
tal i tal, no em semblava encertat. La del Consorci ha quedat clara. 
 
El segon, és que quan parlem de defensar el comerç o quan parlem de 
defensar qualsevol cosa, no sempre ha de ser enfrontant-se a altra. O sigui, 
hem de tractar de veure la realitat que tenim, que és la que hi ha i anem a 
veure de com el petit comerç l’afavorim. 
 
I en quant al tercer, ho ha explicat Sergio, és exactament igual. Vull dir, no 
estem parlant del tema impositiu de com es pot muntar o no el comerç si no 
hi ha el comerç. 
 
I en quant a l’al·legació de Ciutadans, doncs bé, és dir el Consell de Comerç. És 
a dir, la Llei regula com es crea un Consell i està clar que al Consell de Comerç 
no aniran cabrers, tindran que anar els Partits polítics i els comerciants. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement matissar que nosaltres creiem i considerem que és essencial la 
creació d’aquest Consell, doncs com bé sabem i ja s’ha dit varies vegades, el 
Consorci de Comerç s’ha dissolt i per conseqüent s’eliminarà a partir del 
pròxim mes de gener de 2016. Així que a la nostra ciutat no hi haurà cap 
organisme de participació, ni de debat, ni d’informació que atengui les 
peticions que versen sobre els assumptes de la problemàtica comercial a 
Cornellà. 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Retirem llavors el punt primer i votaríem a favor. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, passem a votació. 
 
Passaríem primer la votació de l’esmena de Ciutadans. 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s 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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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Queda incorporada. 
 
I passem a l’esmena presentada pel Grup de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà. 
 
 
 

 
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. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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 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. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores no queda incorporada.  
 
Passem a la votació del text de la Moció. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Un teixit comercial viu contribueix de forma bàsica al desenvolupament de la nostra 
ciutat, a la creació de llocs de treball i a la necessària satisfacció dels consumidors. 
Per això, totes les administracions públiques tenen l’obligació de contribuir 
fermament a la consolidació, promoció, ajuda i protecció de l’estructura comercial de 
les ciutats. 
 
Els ciutadans i ciutadanes de Cornellà hem vist créixer al nostre entorn, un gran 
nombre de grans superfícies comercials que s’han sumat a les ja existents. Aquest fet, 
que també aporta beneficis en termes de millora de serveis envers els consumidors i 
de creació de llocs de treball, ha de ser compatible amb el desitjable creixement del 
comerç a la nostra ciutat. 
 
Als últims anys, s’han constituït diferents agrupacions i associacions de comerciants 
que han desenvolupat un treball molt important que ha redundat en una millora de 
les accions en matèria municipal comercial. No obstant, és per això mateix que no 
podem permetre deixar de banda l’opinió dels partits polítics de la ciutat, que no és 
altra cosa que deixar fora als ciutadans i ciutadanes de Cornellà. És per això que 
reiterem a l’inici del present mandat, la creació d’un òrgan participatiu de treball i 
trobada de gremis, mercats i associacions comercials, que permetrà perfeccionar 
encara més l’homogeneïtzació i la interlocució entre aquest important sector 
econòmic i l’administració municipal, a fi de millorar entre d’altres aspectes, 
l’optimització de: 
 

 Programes de formació i reciclatge comercial. 

 Foment de l’ocupació i de la formació professional específica per al sector. 

 Suggeriments perquè hi siguin traslladats a d’altres administracions. 

 L’organització de campanyes conjuntes i específiques de promoció, fidelització, 
d’horaris, etc. 

 L’establiment de criteris sobre urbanisme comercial i els diferents àmbits 
d’aplicació que inclogui la seva conservació, manteniment i seguretat, la promoció 
de productes propis de la nostra ciutat. 

 Propostes sobre la millora de l’actual política fiscal i pressupostària municipal que 
els hi afecti. 
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És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Popular Cornellà, proposa l’adopció 
del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Impulsar la constitució del Consell Municipal de Comerç com a òrgan de 
participació, debat i informació dels assumptes propis de la problemàtica comercial a 
la ciutat de Cornellà, per tal de col·laborar en la recerca de les solucions més adients 
per al sector. 
 
Segon.- Aquest Consell estarà integrat per representants de tots els grups polítics 
municipals i comptarà amb la representació directa del sector comercial. El termini 
per impulsar la seva creació serà de sis mesos. 
 
Tercer.- Traslladar el següent acord a les associacions i entitats comercials de la 
ciutat. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
C’s és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
 
 
 
Vuitè.- Precs i preguntes 

Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha dues preguntes formulades pel Partit Popular, estan contestades em 
sembla, no?, les dues preguntes per escrit. 
 
Teniu algun Prec?. No. 
 
 
Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
El passat Ple de 30 de setembre es va aprovar una Moció per part d'aquest 
Ajuntament sobre la Crisi dels refugiats aprovant, entre altres qüestions, declarar 
Cornellà com a ciutat d’acollida. 
 
En aquest sentit, no és d'interès conèixer quin és el nombre previst de refugiats que 
està en disposició d'acollir Cornellà, on seran acollits aquests refugiats o quins són els 
equipaments municipals que es posaran a la seva disposició i la partida municipal 
pressupostària total destinada a donar compliment efectiu del que s'ha acordat per la 
Moció. 

 
... 

 



 242 

 
Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat la present pregunta que, una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Per part de pares i mares de nens usuaris del Camp de futbol de la Unificació 
Esportiva Sant Ildefons, ens han fet arribar a la nostra Oficina d'Atenció Ciutadana 
queixes sobre la dificultat de parada, càrrega i descàrrega dels autocars que han de 
transportar els nens que juguen en els equips de futbol d'aquest camp, o els que 
venen de visita a jugar al mateix i que han de parar als voltants de la rotonda que 
comunica amb la ciutat i les Rondes, creant-se situacions de perill. 
 
Cal tenir en compte la importància que té per a la ciutat i sobretot per al barri Sant 
Ildefons, el bon funcionament del camp, les seves instal·lacions i els seus equips, dos 
d'ells a classe "Preferent" i amb 400 nens més o menys que juguen en aquest camp. 
 
Ens hem interessat pel tema i se'ns diu que a data de 19 de març de 2015, la directiva 
d'aquest camp fa mitjançant registre a l'Ajuntament, sol·licitud de reserva 
d'aparcament per a dos autocars els dissabtes i diumenges a l'avd. Salvador Allende , 
just al costat de l'entrada d'aquest camp, adjuntant a la sol·licitud, plànol on haurien 
d'estar ubicades aquestes places reservades. 
 
Sembla ser que a dia d'avui no tenen cap resposta per escrit per la qual cosa a aquest 
grup ens agradaria saber en quina situació es troba aquesta sol·licitud i què voluntat 
hi ha per part de l'Ajuntament de facilitar la parada d'aquests els autocars i la de 
molts pares / mares que transporten als seus fills i que tenen veritable dificultat. 

 
... 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Arnau, teniu alguna pregunta o algun prec?. No. 
 
Raquel alguna pregunta o algun prec?. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Dues preguntes i un prec. 
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Bé, segons la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern, cada ens ha de crear un portal de la 
transparència que ha d’incloure un registre de grups d’interès, amb la finalitat 
de donar coneixement públic de les persones que realitzen l’activitat 
d’influència o intermediació. 
 
I estableix les obligacions a les quals resten subjectes els grups d’interès, entre 
les quals destaca la d’acceptar i complir un codi de conducta que ha 
d’assegurar que l’activitat desenvolupada davant les autoritats, els càrrecs 
públics i els funcionaris es respecti sempre el marc legal. 
 
Aquest registre que ha de ser públic, ha d’entrar en vigor al cap d’un any que 
la Llei hagi estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. I la 
publicació va ser en data 31 de desembre de 2014, per tant, hauria d’entrar 
en vigor el proper 1 de gener de 2016. 
 
Voldríem saber en quin procés està aquest registre i aquest Portal de la 
transparència. 
 
La següent: 
 
Des de fa cert temps l’Ajuntament té en marxa la web i APP de l’Agenda 
cultural de la ciutat, que com sabeu es diu, “Què fer a Cornellà”. Què fer és 
una estructura lingüística incorrecta en català, que respon a una traducció 
calcada del castellà “qué hacer”. Un calc que en aquest cas no és possible.  
 
Això deu haver passat –m’imagino- perquè les persones que van pensar 
aquesta campanya deuen ser persones que habitualment parlen en castellà, i 
òbviament la van pensar en castellà. Però en el moment de portar-la a terme, 
algú va prendre la decisió política que la campanya havia de ser en català i 
ningú va notar que la frase no es podia traduir literalment. I probablement 
molt poca gent es deu haver adonat de l’errada, perquè la majoria de gent 
d’aquest municipi sol parlar en castellà habitualment i, per tant, aquesta 
expressió ja li sona bé. Però la veritat és que no ho està de bé, és incorrecta, i 
em sembla especialment greu que això sigui així. 
 
Tenint en compte que no es tracta d’un text secundari ni intern sinó del títol 
d’una campanya publicitària de la qual hi ha cartells en opis, penjats a tota la 
ciutat, una web i una aplicació descarregable als mòbils. 
 
Atenent a la responsabilitat que hauria de tenir aquest Ajuntament pel que fa 
a un correcte ús de la llengua catalana en les seves comunicacions públiques, 
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com la que efectivament el té pel castellà, i més, tenint en compte, l’especial 
rellevància que té la normalització lingüística al nostre municipi. 
 
Per tant preguntem ¿és conscient l’Ajuntament que està utilitzant un gir 
incorrecte en aquest cas?. I en cas de que sí o que no, si hi ha intenció ara que 
ja ho sabeu si no ho sabíeu, si hi ha intenció de rectificar-ho?. Seria tan fàcil 
com posar-hi: “Què fem” en lloc de “Què fer”. Només canvia una lletra. 
 
Procedeixo el prec. 
 
Pregaríem que les respostes a les preguntes dels diferents Grups municipals 
s’enviïn a tots els Grups municipals, i no tan sols als Grups municipals que 
hagin realitzat la pregunta. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Teniu algun prec o alguna pregunta? 
 
 
Senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s 
 
Dos precs. 
 
En la carretera del Prat, número 14, els cotxes surten de l’aparcament del 
Macdonalds, que desconeixen la zona, a la sortida del pàrking a l’esquerra. 
Creiem que el tros del carrer és de doble sentit, però aquest és de sentit únic.  
 
Això succeeix varies vegades i ha estat a punt de produir-se més d’un 
accident, ja que els cotxes que venen en el seu sentit van generalment a gran 
velocitat. Seria convenient, i aquest és el prec, que a la sortida del pàrking es 
posés la senyal de direcció obligatòria just a la mediana. 
 
L’altre és una petició que ens han fet els veïns del carrer Arquitecte Calzada, 
número 1. Resulta que allí passen quatre col·legis, el Betània, l’Esteve 
Terrades, Mediterrània i, l’escola bressol que hi ha enfront. Per les tardes es 
dediquen a jugar a pilota i la veritat és que han destrossat ja molts vidres, les 
parets on juguen a pilota, perquè aprofiten un replec que hi ha del bloc de 
pisos ja està bastant destrossada. 
 
Llavors demanen que es puguin col·locar un parell de testos de bronze, 
almenys en aquest replec per no molestar, i que no trenquin cap vidre més ni 
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deteriorin la façana. No obstant se li ha passat un foto al Regidor 
corresponent per a què vegi la destroça. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Té l’Equip de Govern coneixement de l’averia del muntacàrregues de la 
Residència Jaume Nualart que porta més de tres mesos sense funcionar?. I ha 
instat a la Generalitat per a la seva reparació?. 
 
I la segona pregunta seria el desglossament de la partida de 62.000 euros en 
concepte de reparació, com es va informar al Ple passat, per acabar de pintar 
el mural de l’estació d’autobusos. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Teniu algun prec o pregunta? 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Dues preguntes i un prec. La primera la faré jo, les altres els altres companys. 
 
La primera és, al juliol es va aprovar la Moció contra l’homofòbia i la 
transfòbia, i volíem saber quines actuacions s’han fet al respecte aquests tres 
mesos i quines hi ha previstes durant els propers mesos. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
La següent pregunta és saber quan es posarà en marxa el Pla de recepció i 
acollida de Cornellà de Llobregat, per a persones migrades. I quina partida 
pressupostària tindrà per poder desenvolupar-ho. 
 
I desprès, de la Moció presentada per Iniciativa al Ple del 31 de juliol de 2014, 
i que va esmenar el PSC. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Això són dos preguntes o una pregunta?. 
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Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
És el mateix. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El mateix no. Una pregunta. No és el mateix. Una cosa és una cosa. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Doncs, ¿quina partida pressupostària tindrà el Pla de recepció i acollida de 
Cornellà i quan es posarà en marxa?. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
D’acord. Algun prec?.  
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Va en relació a la resposta que es va donar a la pregunta que ens va fer una 
sèrie de veïns sobre el tema de la neteja i les plagues. Hem parlat amb aquests 
veïns per a transmetre’ls aquesta resposta i ens han donat una sèrie de punts 
on és bastant evident que hi ha molta brutícia, que no vaig a posar-me a llegir 
ara perquè és molt tard. 
 
Les persones a les que hem transmès la resposta de l’Ajuntament, han 
manifestat que no han tingut percepció de que hagi millorat la situació més 
que pel fet de que la pluja s’ha encarregat de fer el treball al que l’Ajuntament 
estava obligat. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El prec 
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Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Es demana que millori la situació per la salut de les persones i la imatge del 
barri, i poder saber amb exactitud quines accions de millora s’han portat a 
terme per aquest control de plagues ja que al document tampoc s’especifica. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-quatre hores i trenta 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. 
 
 


