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ACTA PLE NÚM. 13/15 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE NOVEMBRE 2015 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 26 de 
novembre 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. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 



 2 

 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 
 
Interventora Accidental Sra. Josefina González González 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidor Sr. Jorge García Mulet 
 
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. 12/15, corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 d’octubre d’enguany. 

Aprovar Acta núm. 12/15. 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PROPOSTES D’ESMENES 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Només quatre qüestions que no quedaven bé, desvirtuant el sentit en que 
expressaven el nostre posicionament. 
 
Una és a la pàgina 23, que el David havia dit “imposats” i queda reflectit 
“impulsats”. 
 
A la pàgina 75 línia 12, el Vidal diu “aquells i aquelles que participem” en 
primer persona, quan el que volia dir era “participen” en tercera. 
 
I a la pàgina 207, jo mateix, a la línia 11 falta la proposició “a”, “no a partir 
d’un document base”. I a la línea 12 diu “on a partir” quan realment el que 
expressava era “no a partir”. I on diu “aquí” volia dir “qui”. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ho tens per escrit?. Doncs en tot cas ho recollim. Hem de tenir en compte que 
és normal, moltes vegades la persona que escolta la gravació, a l’hora de 
traslladar-ho a l’escrit, pot donar lloc a aquestes interpretacions no correctes. 
 
 

VOTACIÓ         UNANIMITAT 

 
 
ESMENES APROVADES 
 
En la pàgina 23, on diu: 
 
“... aquests canvis vénen impulsats ...” 
 
Ha de dir: 
 
“... aquests canvis vénen imposats ...” 
 
 
En la pàgina 75, línia 12, on diu: 
 
“... aquells i aquelles que participem ...” 
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Ha de dir: 
 
“... aquell i aquelles que participen ...” 
 
 
En la pàgina 207, línies 11 i 12, on diu: 
 
“... 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 ...” 
 
Ha de dir: 
 
“... tots els Grups polítics aquí presents i no a partir d’un document base del 
Govern de la ciutat, no a partir de reformar el ROM vigent, perquè, bé, 
entenem que qui defineix els fonaments ...” 
 
 
 
 
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. 4740/15 de data 9 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15 de data 9 d’octubre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà 
de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de 
participació ciutadana en aquest sector d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 23 d’octubre d’enguany, el portaveu del Grup 
Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), planteja modificar al vocal suplent que 
representarà a aquest grup en l’esmentat òrgan. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 19 d’octubre de 2015 de la Secretaria del Consell 
de la Dona, posa en coneixement d’aquesta Secretaria que l’Associació AECC-Cornella 
de Llobregat ha manifestat el seu desig de participar en aquest Consell de la Dona de 
Cornellà de Llobregat. 



 
 

 
 

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

 

 5 

 
Atès que el número d’entitats ciutadanes 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. 
 
Atès que mitjançant escrit del registre d’entrada de 28 d’Octubre de 2015, amb núm. 
39479, la senyora Margarita Artal Serrat Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà 
de Llobregat, a comunicat a l’Alcaldia la seva renúncia de continuar ostentant 
l’esmentada condició per motius personals que l’impedeixen seguir assumint aquestes 
responsabilitats.  
 
Atès que mitjançant escrit de la Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà de 
Llobregat de 19 d’Octubre d’enguany, es posa de manifest que en la designació de la 
representant suplent de l’Associació Cornellà per les Dones en el Ple del Consell, es va 
incórrer en un error de transcripció en el segon cognom.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada pel Grups Polític Municipal de 
Ciutadans –Cornellà (C’s) i de conformitat amb el que es disposa l'article 105.2 de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 21 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nou membre integrant del 
Ple a l’Entitat Ciutadana que tot seguit es detalla: 
 

 AECC-Cornellà de Llobregat 
 

Titular: senyora Leonor Abós Claver 
Suplent: senyora Mª Teresa Pugès Blanch. 

 
 
Segon.- Designar representant suplent del Grup Polític Municipal de Ciutadans –
Cornellà (C’s), en el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, al Sr. Pablo 
Heerdt Aznar, en substitució de la senyora Lourdes Marín Rodríguez. 
 
Tercer.- Rectificar l’error de transcripció del segon cognom  de la representant suplent 
2a. de l’Associació Cornellà per les Dones, entenent-se efectuat el seu nomenament a 
favor de la senyora Aurora Mendo Sánchez, en lloc de Aurora Mendo Prieto. 
 
Quart.- Prendre coneixement de la dimissió presentada per la Sra. Margarita Artal 
Serrat, en la seva condició de Secretària del Consell de la Dóna de Cornellà de 
Llobregat, i nomenar en el seu lloc a la senyora Núria Jiménez García, amb les 
funcions atribuïdes per l'article 11 del Reglament Orgànic. 
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Cinquè.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al portaveu del 
Grup Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), 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. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
- Decret núm. 4741/15 de data 9 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3170/15, de 24 de juliol, es va procedir a designar 
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Comunitari de la Infància i 
Adolescència de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en aquest sector d’activitat 
municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 23 d’octubre d’enguany, el portaveu del Grup 
Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), proposa modificar al vocal suplent que 
representarà a aquest grup en l’esmentat òrgan. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal de Ciutadans 
–Cornellà (C’s) i de conformitat amb el que es disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar representant suplent del Grup Polític Municipal de Ciutadans – 
Cornellà (C’s) en el Ple del Consell Comunitari de la Infància i Adolescència de Cornellà 
de Llobregat, al senyor Ángel Téllez Miguélez, en substitució del senyor Francisco 
Blanco Hernández. 
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Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al portaveu del 
Grup Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), així com a la Secretaria del 
Consell, al Departament de Polítiques de Família, als efectes escaients, i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4742/15 de data 9 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3208/15, de 28 de juliol, es va procedir a designar 
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de Cultura de Cornellà 
de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de 
participació ciutadana en aquest sector d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 23 d’octubre d’enguany, el portaveu del Grup 
Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), proposa modificar al vocal titular que 
representarà a aquest grup en l’esmentat òrgan. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal de Ciutadans 
–Cornellà (C’s) i de conformitat amb el que es disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar representant titular del Grup Polític Municipal de Ciutadans – 
Cornellà (C’s) en el Ple del Consell Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat, al 
senyor Juan Vicente Cervelló Atanes, en substitució de la senyora Maria Cruz Otxoa 
Álvarez. 
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Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al portaveu del 
Grup Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), al secretari del Consell, 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. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4785/15 de data 10 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4318/15, de 9 d’octubre, es va procedir a designar 
als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de 
Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i 
instrument de participació ciutadana en aquest sector d’activitat municipal, 
posteriorment rectificat pel Decret d’Alcaldia núm. 3206/15, de 28 de juliol. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 23 d’octubre d’enguany, el portaveu del Grup 
Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), proposa modificar al vocal suplent que 
representarà a aquest grup en l’esmentat òrgan. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal de Ciutadans 
–Cornellà (C’s) i de conformitat amb el que es disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar representant suplent del Grup Polític Municipal de Ciutadans –
Cornellà (C’s) en el Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de 
Llobregat, a la senyora Cristina Escobedo Padial, en substitució de la senyora Maria 
Cruz Otxoa Álvarez. 
 



 
 

 
 

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

 

 9 

 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al portaveu del 
Grup Polític Municipal de Ciutadans –Cornellà (C’s), així com al Secretari del Consell, 
al Departament de Acció 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. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4786/15 de data 10 de novembre. 
 
... 
 
Vist l’escrit presentat el dia 4 de novembre d’enguany, pel Portaveu del Partit 
Popular, senyor Daniel Serrano Coronado, amb registre d’entrada núm. 40561, aclarit 
mitjançant correu electrònic de data 9 de novembre, pel qual i per raons 
d’incompatibilitat renúncia a la percepció de les assistències derivades de la seva 
eventual concurrència efectiva a les sessions del mes d’octubre del Ple Municipal i de 
la Junta de Portaveus. 
 
Atès el règim de retribucions i indemnitzacions establert pel Ple d’aquest Ajuntament 
de data 2 de juliol de 2015. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Restar assabentats de l’escrit presentat pel Portaveu del Partit Popular, 
senyor Daniel Serrano Coronado, pel qual i per raons d’incompatibilitat, renúncia a la 
percepció de les assistències derivades de la seva eventual concurrència efectiva a les 
sessions del mes d’octubre del Ple Municipal i de la Junta de Portaveus. 
 
Segon.- Notificar aquest decret al Departament de Recursos Humans a efectes que es 
tingui en compte aquesta renúncia en el moment de tramitar els pagaments 
corresponents. 
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Tercer.- Comunicar aquesta resolució al regidor afectat i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança amb l’article 
38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4920/15 de data 18 de novembre. 
 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3077/15 de 15 de juliol, es va procedir a designar 
els membres que, per delegació d’aquesta Alcaldia, havien d’assumir la presidència 
de les diferents Comissions Informatives, i a adscriure, en qualitat de vocals, als 
diferents representants proposats pels Grups Polítics Municipals. 
 
Atès que mitjançant escrit del Portaveu del Grup Municipal  del Partit Cornellà en 
Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC), amb data de Registre d’entrada núm. 41426. de 
10 de novembre, es proposa modificar els vocals titulars i suplents d’aquest Grup 
municipal en les Comissions Informatives de Territori i Espai Públic i Polítiques Socials 
i Comunitàries. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes efectuades pel Grup 
Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC), i en ús de les 
facultats que legalment tinc conferides. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar, amb efectes del dia d’avui, los vocals representants, titulars i 
suplents, del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-
CPC), a les Comissions Informatives que tot seguit es detallen: 
 
 

COMISSIO INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 

 
- Titular: Senyor José David García Muñoz  
- Suplent: Senyor Ángel Camacho Hervás 
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COMISSIO INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I COMUNITÀRIES 

 
- Titular: Senyor Ángel Camacho Hervás 
- Suplent: Senyora María Carmen López Álvarez 
 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució, que deixa sense efecte la representació 
anterior d’aquest Grup municipal en les referides Comissions Informatives, als 
Regidors i Regidores afectats, així com als Caps dels diferents Serveis Municipals i als 
funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les esmentades Comissions per 
delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Difondre el seu contingut d’aquesta Resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
... 

 
 
 
 
- Decret núm. 4921/15 de data 18 de novembre. 
 
... 
 
Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple 
Municipal, a instància de l’equip de govern, va aprovar la creació del Consell de 
Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per a la 
determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en el qual els 
representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i es corresponsabilitzen 
dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que segons disposen els articles 104 i 106 del Reglament Orgànic Municipal, els 
representants de la ciutadania han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a fi de que posteriorment es completi la seva configuració mitjançant l’oportú 
acord plenari. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista del procés celebrat per a la designació de les cinc persones escollides 
aleatòriament entre la ciutadania de Cornellà de Llobregat,  i del resultat  del sorteig 
públic que va tenir lloc el passat dia 29 se setembre de 2015, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar a les persones que a continuació es relacionen com a membres 
Vocals del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat en representació de la 
ciutadania: 
 

 Senyor Eugenio Alanis Ortega 

 Senyora Montserrat Coma Viñas 

 Senyora Mª del Carmen Remolins Isant 

 Senyor Jaime Bou Sans 

 Senyor Nicomedes Franco Zamorano 
 
Segon.- Establir que les persones que a continuació es relacionen, actuaran com a 
suplents a fi de cobrir les vacants que, respecte dels representants de la ciutadania, es 
puguin produir durant el aquest mandat del Consell de Ciutat de Cornellà de 
Llobregat: 
 

 Senyora Dolores Lopez Racionero 

 Senyor Sergio Luque Yubero 

 Senyor Andres Bover Jorqueras 

 Senyor Dominique Ramos Sánchez 

 Senyora Alba Lou Guillén 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones nomenades, als efectes 
escaients. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
La primera fa referència a elevar a 21 el número d’entitats ciutadanes que 
poden estar representades al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat. 
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El 2.2. a canvis, igual com el 2.3 i 2.4, per part del Grup polític de Ciutadans 
dels seus representants al Consell Comunitari de la Infància i Adolescència, al 
Consell Municipal de Cultura i al Consell Comunitari de Serveis Socials. 
 
El 2.5 fa referència a un escrit presentat per part del Portaveu del Grup del 
Partit Popular, en el qual renúncia, per raons d’incompatibilitat, a la percepció 
de les assistències derivades de la seva eventual concurrència efectiva a les 
sessions del mes d’octubre del Ple i de la Junta de Portaveus. 
 
El 2.6 són canvis dels vocals representants a les diferents Comissions 
Informatives per part de Cornellà Comú – Crida per Cornellà. 
 
I el 2.7 és designar als membres vocals del Consell de Ciutat en representació 
de la ciutadania, com a resultat del sorteig que es va realitzar en el mes de 
novembre. 
 
 

VOTACIÓ 
 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

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

Adjudicar contracte neteja a 
Fomento de Construcciones 

Y Contratas, S.L. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Prestació del serveis de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat i venda de 
Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús. 



 14 

Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert- Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: Oferta Econòmica més avantatjosa. 
 
Vist que el Ple Municipal de data 30 de juliol de 2015 va acordar "adjudicar a 
Fomento de Construcciones y Contratas S.A, el contracte de Prestació dels serveis de 
neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de 
Cornellà de Llobregat i venda de Patrimoni d'un lot de vehicles i maquinària en desús 
amb efectes 1 d'octubre de 2015 fins al 30 de setembre de 2019, amb estricta 
subjecció al Plec de Condicions Econòmic-Administratives aprovat per l'Ajuntament 
Ple en  sessió de data 26 de febrer de 2015, i a la seva oferta." 
 
Vist que l'empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. va presentar davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, recurs especial en matèria de 
contractació contra l'acta de la Mesa de contractació de data 6 de juliol de 2015, per 
la qual se l'excloïa de la licitació del contractes esmentat de recollida de residus i 
neteja viària, sol·licitant la mesura cautelar de suspensió del procediment de 
contractació fins que es dicti resolució de recurs, de conformitat amb l'establert als 
articles 43 i 46.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, suspensió 
que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va acordar, comunicant-lo en 
data 5 d'agost de 2015, Registre d'entrada 29524. 
 
Com a conseqüència d'aquesta suspensió de l'adjudicació, el ple municipal de data 30 
de setembre de 2015 va acordar prorrogar el contracte de gestió de servei públic de 
recollida de residus, neteja viària i neteja de clavegueram, el transports dels residus 
fins a l'abocador i demès serveis relacionats amb l'objecte del contracte, per un 
termini des de l'1 d'octubre de 2015 fins al 31 de març de 2016, establint que la 
prorroga es realitzava condicionada a que en el cas d'aixecament de la suspensió i la 
resolució d'aquells elements que poguessin impedir l'adjudicació normal del contacte, 
una vegada adoptats els acords corresponents, es donaria per finalitzada la present 
prorroga de forma anticipada. 
 
Vist que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant resolució 
181/2015 de data 8 d'octubre de 2015, que consta a l'expedient, va acordar:  
 
 

"1.- Desestimar el recurs interposat pel senyor P.P.G., en nom i representació 
de la societat Valoritza Servicios Medioambientales SA, contra l'acord de la 
Mesa de contractació que exclou aquesta empresa de la licitació del contractes 
per a la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal i venda de patrimoni d'un lot de 
vehicles i maquinària en desús de Cornellà de Llobregat (exp. 14-049), d'acord 
amb els fonaments jurídics d'aquesta Resolució. 
 
2.- Aixecar la suspensió de l'expedient de contractació acordada per aquest 
Tribunal en data 29 de juliol de 2015. 
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3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la 
interposició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció 
prevista en l'article 47.5 del TRLCSP. 
 
4.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts." 

 
 
Entenent per tant que els motius que donaven lloc a la suspensió de l'adjudicació i al 
manteniment de la prorroga del contracte han desaparegut i que procediria 
l'aixecament de la suspensió del contracte i la finalització de la prorroga, confirmant 
l'adjudicació del contracte. 
 
Atès que es necessari adaptar els imports i terminis del contracte al nou espai 
temporal del mateix, com a conseqüència del fets descrits anteriorment. 
 
Considerant així mateix que atès que en el seu moment, es va encavalcar l'adjudicació 
del contracte, amb la presentació del recurs i que l'acord de la suspensió per part del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es va produir en període estival, 
generant-se diferents situacions administratives respecte als terminis legals i actes 
recorreguts que han tornat a quedar modificats actualment a l'haver de realitzar 
l'adaptació al nou espai temporal del contracte, essent convenient adoptar una 
posició garantista del procediment. 
 
Vist que es considera com data adient per aixecar la suspensió de la prorroga l'1 de 
gener de 2016, data que garanteix que es produeixi una confirmació de l'adjudicació 
realitzada al ple de juliol de 2015, modificant l'espai temporal del contracte, amb un 
temps suficient per que es produeixi el termini de quinze dies abans de la signatura 
del contracte necessari atès que es tracta de un contracte harmonitzat i donar un 
termini prudent per a preparar l'inici efectiu del servei amb les condicions establertes 
en el plec de condicions. 
 
Vist l'informe de la Directora de Manteniment i Serveis de data 6 de novembre de 
2015. 
 
Aquesta Comissió Informativa d’Economia i Innovació, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aixecar la suspensió del procediment d'adjudicació acordada en acord de Ple 
Municipal de 30 de setembre de 2015, en referència al contracte de Prestació del 
serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal 
de Cornellà de Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en 
desús, procedint, per tant,  a donar per finalitzada la prorroga del servei acordada en 
el mateix acord de Ple, prenent com a data de la finalització de la prorroga el 31 de 
desembre de 2015. 
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Segon.- Confirmar l'adjudicació del contracte esmentat adjudicant a Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A, el contracte de Prestació del serveis de neteja viària, 
recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de 
Llobregat i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús, amb 
efectes 1 d’octubre de 2015 fins el 30 de setembre de 2019, amb estricta subjecció al 
Plec de Condicions Economicoadministratives aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió 
de data 26 de febrer de 2015, i a la seva oferta, establint com a data de l'inici de la 
prestació del servei l'1 de gener de 2016, per un termini de 4 anys. 
 
Tercer.- Establir com a preu del contracte, 26.868.622,80.- euros, IVA exclòs, més 
2.686.862,28.- d’IVA 10%, fent un total de 29.555.485,08.- euros IVA inclòs. 
 
 Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del 
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la notificació del present acord. 
 
Cinquè.- Disposar la despesa de tramitació anticipada, i de caràcter plurianual, amb 
aplicació als exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Import  (IVA inclòs) 
 
2016 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.312.500,04.- Euros 
2017 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.431.818,22.- Euros 
2018 0112 162B0 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.431.818,22.- Euros 
2019 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 1.193.181,83.- Euros 
 
2016 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 545.343,05.- Euros 
2017 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 594.919,69.- Euros 
2018 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 594.919,69.- Euros 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 495.766,41.- Euros 
 
2016 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.001.727,17.- Euros 
2017 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.365.520,55.- Euros 
2018 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 4.365.520,55.- Euros 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 3.637.933,79.- Euros 
 
2016 0112 1621A 2279902 .P.S/Recollida selectiva 684.235,74.- Euros 
2017 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 746.438,99.- Euros 
2018 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 746.438,99.- Euros 
2019 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 622.032,49.- Euros 
 
2016 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 229.325,99.- Euros 
2017 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 250.173,81.- Euros 
2018 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 250.173,81.- Euros 
2019 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 208.478,17.- Euros 
 
 
TOTAL: .................................................................................................................  27.708.267,20.- Euros 

 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i sotmetre 
l’eficàcia de l’inici de l’execució d’aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit 
adequat i suficient per l’exercici 2016,2017,2018 i 2019 en el que normalment hi ha 
crèdit. 
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Sisè.- Autoritzar i Disposar de la despesa plurianual amb aplicació als exercicis i 
imports següents: 
 
Exercici Partida Import  (IVA inclòs) 
 
2019 0112 162B0 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 238.636,39.- Euros  
2020 0112 1621A 2279900 C.P.S/Recollida Escombraries 119.318,19.- Euros 
 
2019 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 99.153,28.- Euros 
2020 0112 1600A 2279900 C.P.S/ Clavegueram 49.576,64.- Euros 
 
2019 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 727.586,76.- Euros 
2020 0112 1630A 2270000 C.P.S./ Neteja Viària 363.793,38.- Euros 
 
2019 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 124.406,50.- Euros 
2020 0112 1621A 2279902 C.P.S/Recollida selectiva 62.203,25.- Euros 
 
2019 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 41.695,64.- Euros 
2020 0112 1621A 2279903 C.P.S/Recollida selectiva matèria orgànica 20.847,82.- Euros 
 
 
TOTAL: .................................................................................................................  1.847.217,85.- Euros 

 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos, i sotmetre 
l’eficàcia de l’inici de l’execució d’aquest  contracte a la condició suspensiva de crèdit 
adequat i suficient per l’exercici 2019 i 2020 en el que normalment hi ha crèdit. 
 
Setè.- Informar que és farà el càlcul de les amortitzacions pendents de la maquinària 
a data 31/12/2015, del contracte i servei vigent, per tal de fer efectiva la liquidació a 
l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 
 
Vuitè.- Comunicar les dades relatives a l’adjudicació d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, així com a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament de Cornellà 
als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Novè.- Notificar el present acord al Departament d’Espai Públic, la Intervenció 
Municipal, i a l’adjudicatari, així com a la resta de participants. 
 
Desè.- Posar l’expedient instruït a disposició del altre licitador ofertant als efectes de 
donar compliment a allò que preveu l’article 89.3, en concordança amb l’article 54.2 
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Onzè.- Retornar la garantia provisional per un import de 822.773,62.- euros als 
licitadors següents: 
 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (ingressat en Tresoreria) 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. (ingressat en Òrgan de Contractació) 
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Dotzè.- Nomenar responsable del contracte a la Sra. Ana Barbosa Pérez, donant 
conformitat a l’article 52 del TRLCSP. 

 
... 

 
 
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 3 és l’adjudicació definitiva a Fomento de Construcciones i Contratas, 
S.L., del contracte de prestació del servei de neteja viària, recollida de residus i 
manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat, i venda de 
patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús.  
 
És la quarta vegada que ve aquest punt a aquest Ple, primer per iniciar el 
procediment, desprès al mes de juliol per fer l’adjudicació, desprès sabeu que 
al setembre, vam haver de portar un punt amb una suspensió d’aquesta 
adjudicació i una pròrroga de sis mesos, perquè una empresa, Valoriza en 
aquest cas, de les dues que es van presentar, va fer un recurs davant el 
Tribunal Català de Contractes del sector públic dient que no estava d’acord 
amb aquesta adjudicació. 
 
A l’octubre, fa un mes, vam rebre la comunicació d’aquest Tribunal que 
donava la raó a aquest Ajuntament, en el sentit de que l’adjudicació i els 
criteris que es van tenir en compte per fer l’adjudicació eren correctes. 
 
Per tant, ara el que hem de fer és desestimar doncs, més que desestimar 
aixequem aquesta suspensió, donat que ha estat desestimat aquest recurs 
presentat per l’empresa Valoriza. Aixequem aquesta suspensió, confirmem 
l’adjudicació a Fomento de Construcciones i Contratas, S.L. i donem la data 
d’inici d’aquest contracte d’1 de gener, doncs, per tenir també el temps 
suficient per poder calcular totes les amortitzacions, que vam comentar en el 
seu moment, de la maquinaria que està ara mateix funcionant en aquest 
contracte. 
 
Per tant, de fet, el punt és el que és, aixecar aquesta suspensió i adjudicar 
definitivament aquest contracte a Fomento. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Bona tarda a tothom, simplement per a deixar constància de que aquí 
reproduiríem la nostra intervenció de l’anterior debat en relació al contracte, 
on bàsicament nosaltres fèiem esment a la necessitat de plantejar-nos la 
recuperació del servei, de recollida i de neteja, amb la idea bàsica d’intentar 
que aquells beneficis que avui s’està portant una gran multinacional 
espanyola puguin ser recursos que es puguin destinar a altres coses a la ciutat.  
 
No amb al idea d’altre cosa que fer això, som conscients que hi ha un treball 
tècnic al darrere, que hi ha uns serveis tècnics que han fet un plec de 
condicions i que han adjudicat en funció de criteris tècnics. Però tot això 
creiem que, avui davant dels escàndols que hi ha hagut en relació a Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.L. i altres empreses, de funcionar com un 
cert lobby en relació als contractes d’escombraries, la nostra posició tot i la 
confiança en els tècnics ha de mantenir-se en abstenció. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bona tarda, seguint el mateix criteri argumentari que ja vam exposar al Ple del 
30 de juliol i per no reiterar-nos, simplement reafirmar-nos en això i que el 
nostre vot serà contrari. 
 
 

Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Bona tarda a tothom. En primer lloc, excusar al Jorge, el nostre Portaveu, que 
no ha pogut venir avui al Ple, no ha pogut assistir per motius laborals. 
 
En quant al punt que s’està debatent, nosaltres també ens mantindrem en 
consonància amb el que ja es va votar al Ple del passat mes de juliol i, en 
aquest cas, serà abstenció. 
 
Reiterem què considerem que ambdues empreses no van concórrer en 
igualtat de condicions a la licitació. A més, per altra part, podem constatar que 
hi ha poca voluntat de l’Ajuntament en fer la informació més accessible. Ja 
que a l’espai del perfil del contractant es deriva a un enllaç de la Generalitat. 
 
Al passat Ple del mes de juliol es va afirmar que estava a la nostra disposició la 
informació de manera més extensa. Per a Ciutadans això no és suficient, no és 
suficient el publicar informació més extensa sinó que el què s’ha d’avançar és 
per a què aquesta informació sigui més accessible a tots els ciutadans i 
ciutadanes que en un moment donat la vulguin consultar. 
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Així doncs per a nosaltres el fonamental no és la llargada o extensió d’un 
document sinó que a aquest pugui ser accessible per a tothom. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Bona tarda a tots i totes. 
 
Sobretot és per justificar el sentit del nostre vot. Ja feia referència el senyor 
Fernández a la seva exposició, que és la quarta vegada que veiem en aquest 
Ple aquesta qüestió concreta. Evidentment, nosaltres repetirem el vot que ja 
hem manifestat anteriorment, que serà negatiu.  
 
Per tant, que no s’interpreti que sobre el que estem votant negativament és 
sobre l’aixecament de la suspensió que, evidentment, no ens correspon i que 
és un tema purament de legalitat. Però sí en la mesura que aquest aixecament 
el que suposa és la concessió de la contracta a FCC, doncs el nostre vot serà 
en contra, pels arguments, d’una manera molt resumida, que ja hem 
traslladat en diferents Plens. Que és que, evidentment, apostem per un 
procés de remunicipalització, no únicament per la discussió preu públic i 
privat, que també, sinó perquè a més entenem que és una mesura d’estalvi, 
de cost pel conjunt dels cornellanencs i de les cornellanenques i de generació 
d’ocupació. 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

Abstenció: 

 

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

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

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

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

 
 
 
Punt quart.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2015, 
per suplement de crèdit finançat amb càrrec a Romanent de Tresoreria. 

Aprovar modificació de 
Crèdit núm. 34/2015. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vista la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a 
l’abonament d’interessos de demora pel retard en el pagament de diverses 
certificacions d’obra per la construcció de l’equipament esportiu Ribera-Serrallo, i que 
ascendeix a 257.152,81 euros; i vist que no es disposa de crèdit suficient a la partida 
pressupostària 0772.9340A.3520000 Interessos de demora, cal suplementar la 
partida a càrrec del romanent de tresoreria. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2015. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2015, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 34/2015 per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, segons el següent 
detall i resum per capítols: 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0772.9340A.3520000 INTERESSOS DE DEMORA 19.832,00 257.152,81 0,00 276.984,81 
 
 TOTAL DESPESES  257.152,81 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 19.690.037,75 257.152,81 0,00 19.947.190,56 
 
 TOTAL INGRESSOS  257.152,81 0,00 

 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. III.- Despeses financeres .........................................  257.152,81 0,00 
 
 TOTAL...............................................................  257.152,81 0,00 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers ...............................................  257.152,81 0,00 
 
 TOTAL...............................................................  257.152,81 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. 

... 
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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 4 que és una modificació de crèdit, en aquest cas per fer front a uns 
interessos de demora per al retard en el pagament de les certificacions que es 
van haver de pagar en el tema de les obres que vam fer a Ribera Serrallo al 
2011. 
 
Aquesta modificació, en tot cas, és una incorporació de 257.152,81 euros. I, ve 
derivat de la sentència del Tribunal en aquest cas, que ens obliga a pagar 
aquests interessos de demora.  
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres entenem que es tracta d’una modificació de crèdit amb una despesa 
d’obligat compliment, ja que ens ve donada per una Sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, com bé has dit. Tal i com hem pogut 
comprovar en la sentència ens trobem en aquesta situació desprès de 
diversos recursos per part de l’Ajuntament. 
 
Tot i això, al no tenir representació municipal en el moment dels recursos, no 
hem pogut fer el seguiment corresponent. Ara bé, com que entenem que la 
despesa és sobrevinguda i d’obligat compliment, per tant, el nostre vot serà 
abstenció. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres remarcar que en aquest cas, altra vegada, s’està portant a Ple altre 
modificació de crèdit, ja és la quarta. 
 
És cert que, en aquest cas, també és una cosa sobrevinguda i que no es pot 
preveure. Però de totes formes la modificació de crèdit que aquí se’ns 
presenta versa sobre l’abonament d’interessos de demora pel retard en el 
pagament de determinades certificacions d’obra per a la construcció de 
l’equipament esportiu Ribera Serrallo. 
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Si el contribuent ha de pagar els seus impostos en temps i forma, es suposa 
que l’Ajuntament també té l’obligació de pagar quan toqui i, no esperar a que 
vinguin els interessos de demora, que per cert, els acaben pagant els 
ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi. 
 
Així doncs, el nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres votàrem abstenció ja que en el moment de la contractació no 
estàvem presents en el Ple. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Cal recordar que modificacions de crèdit queden moltes, per sort, sinó 
aquesta vida seria molt avorrida. Però cal recordar que la discrepància de 
l’Ajuntament és per defensar els interessos dels ciutadans. Hi ha unes 
certificacions que l’empresa volia cobrar i nosaltres no estàvem, no, els 
tècnics, no estaven d’acord. I al final això es resol on es resol, a un Tribunal. En 
part ens han donat la raó i, en altra part, no ens l’han donat 
 
I, per tant, nosaltres el que hem de fer és això. I el que hem fet, des del 
principi, és defensar els interessos dels ciutadans. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
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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 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 cinquè.- Corregir l’error material existent en l’acord d’aprovació del 
Catàleg de Llocs de treball del personal funcionari i laboral d’aquest 
Ajuntament i els seus organismes autònoms, en relació a la valoració del lloc 
de treball de Gestor/a Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

Corregir error material a 
l’acord d’aprovació del 
Catàleg de Llocs de Treball. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’acord del Ple Municipal de data 29 d’octubre de 2015, mitjançant el qual es va 
aprovar el Catàleg de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Atès que en totes les referències al lloc de treball de Gestor/a Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, existeix un error material en el número de punts de valoració del lloc de 
treball, en el sentit que allà on diu 224 punts, ha de dir 206, tant en el text del mateix 
acord, com en la fitxa descriptiva del lloc de treball (ANNEX I) com en la relació 
valorativa (ANNEX II). 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
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El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Corregir l’error material existent en l’Acord d’aprovació del “Catàleg de Llocs 
de Treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i 
dels seus Organismes Autònoms” el Ple en el sentit que allà on diu 
 
Personal funcionari Valor Valor  

 
Anterior Definitiu 

GESTOR/A OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 208 224 

 
ha de dir:  
 
 
Personal funcionari Valor  Valor  

 
Anterior Definitiu 

GESTOR/A OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 190 206 

 
 
així com en l’ANNEX II (Relació valorativa) que forma part integrant del present acord 
i en la fitxa descriptiva del lloc de treball de l’ANNEX I que ha de quedar redactada 
com segueix a continuació: 
 
RELACIÓ DESCRIPTIVA DE LLOCS DE TREBALL 
 
DENOMINACIÓ DEL LLOC: GESTOR/A OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA:  
 
Realitza funcions d’atenció, informació al ciutadà i tasques complexes de gestió 
administrativa; realitza el seguiment de les tramitacions administratives que es 
porten a terme; fa tasques que suposen la utilització  de màquines, aparells i 
programes informàtics; elabora informes d’acord amb les instruccions i sota la 
supervisió dels seus superiors, així com altres funcions similars que li siguin 
assignades pels seus superiors. 
 
 
NÚMERO DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 10 
 
VPLLT:  206 
 
 
CODI DEL LLOC:  FC111 
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REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC: 
 
PLACES DE PLANTILLA QUE PODEN OCUPAR-LO: 
 
 Grup: C-1 
 Escala: Administració General 
 Sub-escala: Administrativa 
 Classe: Administrativa 
 
FORMACIÓ ESPECIFICA: Bachiller o equivalent  
 
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC: Jornada de dedicació especial de 220 hores 
anyals.  
 
FORMA DE PROVISIÓ:  Convocatòria Pública. Concurs. 
 
 
Segon.- 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. 

 
... 

 
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 5 és una correcció d’errades, en aquest cas, quan vam aprovar el 
catàleg el mes d’octubre, el mes passat, en el tema de la valoració dels llocs 
de treball, en el punt del personal funcionari Gestor Oficina d’Atenció al 
Ciutadà que posava en l’anterior 208, definitiu 224, havia de posar valor 
anterior 190, valor definitiu 206. Aquest és el canvi que es fa. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement per anunciar que votarem abstenció, no perquè no vulguem 
corregir l’error material, sinó perquè s’han de revisar les coses varies vegades 
abans que s’aprovin. 
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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 de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió de Barris del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la modificació del 
programa d’actuació i Pla econòmic financer i la pròrroga extraordinària de 
dos anys per la finalització del Pla d’Intervenció al barri de Fontsanta. 
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Sol·licitar a la Generalitat 
Modificació programa del 
Pla d’Intervenció al barri 

de Fontsanta. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Atès que, en data 23 de juliol de 2009, el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya va dictar resolució d’atorgament dels ajuts 
destinats a finançar els projectes d’intervenció en diferents municipis de Catalunya, 
en virtut del que disposava la convocatòria per l’any 2009, aprovada per la resolució 
PTO/832/2009, de 27 de març, per sol·licitar els ajuts previstos en la Llei 2/2004, de 4 
de juny; per la qual es concedia a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat una 
subvenció de 3.764.156,00 €, desglossat en anualitats, del 2009 al 2013, per al 
desenvolupament del Projecte d’intervenció al barri Fontsanta. 
 
Atès que en data 19 de gener de 2010, es va subscriure entre el Departament de 
Política Territorial i Obres pública de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat el conveni de col·laboració per al desenvolupament de 
l’esmentat projecte d’intervenció, dins del qual, entre altres, es va establir el 
programa d’actuació i el pla econòmic financer adaptat a les prescripcions de 
l’esmentada resolució, que tenia el caràcter indicatiu pel que fa a les anualitats 
previstes per cada una de les actuacions del programa. 
 
Atès que per acord plenari d’aquest Ajuntament de data 28 de novembre de 2013 es 
va aprovar sol·licitar a l’Oficina de Gestió de Barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya una pròrroga de dos anys per la 
finalització del Pla d’Intervenció al barri de Fontsanta i la modificació del programa 
d’actuació i pla econòmic - financer. 
 
Atès que per Resolució de data 12 de desembre de 2013, el President de la Comissió 
de Gestió del Fons de foment del programa de barris va resoldre concedir la pròrroga 
de dos anys (2014-2015). I així mateix, també per data 12 de desembre de 2013 va 
resoldre aprovar la modificació del Projecte d’Intervenció integral del barri Fontsanta 
sol·licitades en data 3 i 5 de desembre de 2015. 
 
Atès que del conjunt d’actuacions que consten en el pla, a data d’avui, s’han executat 
en la seva totalitat les tres grans intervencions del projecte, que representen 
pràcticament el 80% de l’import total de la subvenció, del qual s’ha justificat 
econòmicament el 69,20%, i s’han anat executant parcialment altres intervencions. 
 
Atès que l’article 15.2 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, preveu que es podrà 
sol·licitar una pròrroga ordinària no superior a dos anys per la finalització del Pla i 
una altre pròrroga extraordinària per dos anys més. 
 
Davant de la possibilitat de poder acollir-se a la pròrroga extraordinària, adequant 
determinades actuacions pel que fa els seus imports a les noves realitats i al mateix 
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temps incorporar una nova actuació no contemplada inicialment en el barri, recollida 
en les propostes d’actuació per part de l’Ajuntament en el barri, en concret la 
construcció de l’Espai de Lectura del barri. 
 
Atès que la proposta que es formula, en síntesis, recull incloure l’esmentada actuació, 
suprimint dos actuacions, adequant les dotacions d’altres intervencions i modificant 
el calendari d’execució, tal com es concreta a continuació: 
 
 

  
DADES APROVADES PROPOSTA DE MOFICACIÓ 

 

CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 
Inversió 

Total 
Sub. 

Generalitat 
Inversió 

Total 
Sub. 

Generalitat 
Variació sobre 

el total 

1.01.01 
Ordenació i arrenjament de la Plaça 
Fontsanta 785.770,00 392.885,00 802.854,25 401.427,13 17.084,25 

1.02.01 Asfaltatge general dels carrers del barri 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 

1.03.01 Adequació voreres carretera de Sant Joan 308.800,00 154.400,00 0,00 0,00 -308.800,00 

1.04.01 Adequació sector Soler i Cortada 311.862,00 155.931,00 161.129,13 80.564,57 -150.732,87 

2.01.01 
Rehabilitació de les façanes dels quatre 
blocs plaça Fontsanta 4.739.098,44 2.369.549,22 4.647.477,23 2.323.738,62 -91.621,21 

3.01.01 

Remodelació dels locals per activitats 
socials, adaptació per l'ús de l'esplai del 
barri 104.469,56 52.234,78 20.824,31 10.412,16 -83.645,25 

3.02.01 Millora en les instalacions de petanca 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 

3.03.01 

Obres de remodelació del camp de futbol 
de Fontsanata, fase 2: remodelació i 
ampliació de l'edifici social i esportiu 600.000,00 300.000,00 537.473,28 268.736,64 -62.526,72 

3.03.02 Construcció d'un Espai de Lectura 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

4.01.01 
Pre-instal·lació per garantir l'accés dels 
edificis a les noves tecnologies 108.312,00 54.156,00 29.027,08 14.513,54 -79.284,92 

4.02.01 
Subministrament de noves eines 
informatiques als equipaments  100.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 -50.000,00 

5.01.01 
Instal·lació de plaques solars en la zona 
esportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.01 
Instal·lació il·luminació baix consum a la 
vialitat i espai públic 97.200,00 48.600,00 97.200,00 48.600,00 0,00 

5.03.01 
Instal·lació il·luminació baix consum en les 
instal·lacions 10.800,00 5.400,00 10.800,00 5.400,00 0,00 

6.01.01 
Foment d'activitats socio-culturals per la 
promoció de l'igualtat de gènere 46.000,00 23.000,00 46.000,00 23.000,00 0,00 

7.01.01 Integració social i convivència 92.000,00 46.000,00 31.526,72 15.763,36 -60.473,28 

7.02.01 Pla d'acció comunitària 60.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 -30.000,00 

7.03.01 Plafons informatius locals del barri 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 

8.01.01 
Supressió de les barreres 
arquitectòniques en els carrers del sector 24.000,00 12.000,00 24.000,00 12.000,00 0,00 

 
TOTAL 7.528.312,00 3.764.156,00 7.528.312,00 3.764.156,00 0,00 

 
 
Atès que pel que s’ha assenyalat anteriorment per poder donar compliment a 
l’execució total del Pla és necessari disposar d’una pròrroga extraordinària de dos 
anys més, és a dir, fins 3l de desembre de 2017. 
 
Atès que en el Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i aquest 
Ajuntament, a fi d’impulsar la realització de les actuacions previstes en el projecte 
esmentat, s’ha de determinar el sistema de gestió que utilitzarà aquest Ajuntament 
per executar les esmentades actuacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 2/2004, en 
concordança amb l’article 14 del Decret 369/2004, que la 51 desenvolupa, l’execució 
de les actuacions que integren el projecte d’intervenció es poden portar a terme, 
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directa o indirectament, mitjançant qualsevol de les formes establertes per la 
normativa vigent o, a petició de l’Ajuntament, per l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya o algun dels seus Ens vinculats. 
 
Atès que en conformitat amb el que estableix l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 249 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, dintre de les formes de gestió directa que 
poden utilitzar els Ens Locals per a la gestió dels seus serveis es troba la gestió a 
través de societat mercantil el capital social de la qual pertanyi íntegrament a 
l’Ajuntament. 
 
Atès que conforme disposa l’article 159.2.b) del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la determinació 
de la forma de gestió dels serveis forma part integrant del seu projecte de prestació, i 
que la competència per aprovar aquests projectes correspon al Ple, d’acord amb el 
que estableix l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, quan per raó de la quantia o per no estar previstos en el pressupost 
sigui competent per a la seva contractació o concessió. 
 
Atès que en el present supòsit, per aplicació de la legislació anteriorment esmentada 
la competència tant per les modificacions de les actuacions com per determinar la 
forma de gestió d’aquests projectes correspon al Ple municipal, per no estar prevista 
encara la seva consignació en el Pressupost municipal 
 
Vist l’informe emès pel Director de Programes de l’Alcaldia, que planteja la proposta i 
la seva argumentació, d’acord amb el que es recull en el present dictamen,  
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, a proposta de la 
Regidora delegada d’Innovació Urbana i Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió, proposa al Ple Municipal, l’adopció del següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Gestió de Barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya el següent: 
 
1.1.- Una pròrroga extraordinària de dos anys per la finalització del Pla d’Intervenció 
al barri de Fontsanta per tal de poder executar la totalitat dels projectes que el 
configuren. 
 
1.2.- La modificació del programa d’actuació i pla econòmic -financer acordat en la 
clàusula segona del conveni subscrit entre ambdues administracions en data 19 de 
gener de 2010, en els termes que consten en l’Annex I del present acord, que 
comporta les variacions dels imports que s’indiquen a continuació; en el que 
s’incorpora el projecte ”Construcció d’un Espai de Lectura” per contribuir a potenciar 
la cohesió social del barri (Annex II del present acord). 
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DADES APROVADES PROPOSTA DE MOFICACIÓ 

CODI DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ 
Inversió 

Total 
Sub. 

Generalitat 
Inversió 

Total 
Sub. 

Generalitat 

1.01.01 Ordenació i arrenjament de la Plaça Fontsanta 785.770,00 392.885,00 802.854,25 401.427,13 

1.02.01 Asfaltatge general dels carrers del barri 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 

1.03.01 Adequació voreres carretera de Sant Joan 308.800,00 154.400,00 0,00 0,00 

1.04.01 Adequació sector Soler i Cortada 311.862,00 155.931,00 161.129,13 80.564,57 

2.01.01 
Rehabilitació de les façanes dels quatre blocs plaça 
Fontsanta 4.739.098,44 2.369.549,22 4.647.477,23 2.323.738,62 

3.01.01 
Remodelació dels locals per activitats socials, 
adaptació per l'ús de l'esplai del barri 104.469,56 52.234,78 20.824,31 10.412,16 

3.02.01 Millora en les instalacions de petanca 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 

3.03.01 

Obres de remodelació del camp de futbol de 
Fontsanata, fase 2: remodelació i ampliació de l'edifici 
social i esportiu 600.000,00 300.000,00 537.473,28 268.736,64 

3.03.02 Construcció d'un Espai de Lectura 0,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 

4.01.01 
Pre-instal·lació per garantir l'accés dels edificis a les 
noves tecnologies 108.312,00 54.156,00 29.027,08 14.513,54 

4.02.01 
Subministrament de noves eines informatiques als 
equipaments  100.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 

5.01.01 Instal·lació de plaques solars en la zona esportiva 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.02.01 
Instal·lació il·luminació baix consum a la vialitat i espai 
públic 97.200,00 48.600,00 97.200,00 48.600,00 

5.03.01 
Instal·lació il·luminació baix consum en les 
instal·lacions 10.800,00 5.400,00 10.800,00 5.400,00 

6.01.01 
Foment d'activitats socio-culturals per la promoció de 
l'igualtat de gènere 46.000,00 23.000,00 46.000,00 23.000,00 

7.01.01 Integració social i convivència 92.000,00 46.000,00 31.526,72 15.763,36 

7.02.01 Pla d'acció comunitària 60.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 

7.03.01 Plafons informatius locals del barri 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 

8.01.01 
Supressió de les barreres arquitectòniques en els 
carrers del sector 24.000,00 12.000,00 24.000,00 12.000,00 

 
TOTAL 7.528.312,00 3.764.156,00 7.528.312,00 3.764.156,00 

 
 
Segon.- Comunicar les dades relatives del present acord a la Unitat de Transparència 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en conseqüència 
notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable de la seu 
electrònica Municipal, per a la seva publicació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Oficina de Barris del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Programes de 
l’Alcaldia i a l’empresa municipal PROCORNELLA, pel seu coneixement i efectes 
adients. 
 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
El punt 6 és, tal i com es va informar a la Comissió Informativa, acollir-nos a 
una pròrroga extraordinària prevista a la Llei de barris pel Pla integral de 
Fontsanta, adequant algunes intervencions i al Pla Financer per aquests 
darrers dos anys. 
 
Com sabeu, la inversió total és de 7,5 milions. Ja s’ha executat el 80% d’aquest 
Pla integral i, tot el cost ha estat finançat íntegrament per aquest Ajuntament. 
La Generalitat, com sabeu, de moment no ens ha ingressat la part que li toca, 
zero euros.  
 
Ja s’han desenvolupat les quatre façanes dels blocs de la plaça de Fontsanta, 
la urbanització de la plaça, la remodelació del camp de futbol i les seves 
instal·lacions. Ara s’incorpora un nou projecte, la construcció de l’espai de 
lectura de Fontsanta i es modifiquen les dotacions d’altres intervencions. Per 
tant, en definitiva, el que proposem és aprovar aquests canvis per tal 
d’ajustar-nos a la situació actual. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Està clar que votàrem a favor, qualsevol millora de la ciutat, qualsevol inversió 
a la ciutat, nosaltres sempre estarem d’acord.  
 
Simplement recordar, que cal posar el fil a l’agulla per a començar a reclamar 
com hem fet en altres partides o altres circumstàncies, a la Generalitat la 
quantitat que ens deu, perquè sí que és cert, que portem un temps que no 
ens paguen. Són crèdits reconeguts i jo entenc que, perfectament 
reclamables. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
El mandat passat, crec que va ser al mandat passat, el nostre grup va 
presentar una Moció reclamant a la Generalitat de Catalunya que tornés a 
activar la Llei de Barris. Per tant, que tornés a activar la possibilitat de 
desenvolupar polítiques de millora dels barris, especialment dels barris 
urbans, els barris metropolitans i els barris més degradats, dels quals a la 
nostra ciutat, més o menys, en tenim algun o en teníem alguns. Especialment 
aquells barris on la Generalitat tenia responsabilitat, en aquest cas, a través 
de l’antiga ADIGSA i etc... 
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En tot cas, no només prendre consciència i fer esment que estem demanant a 
una Generalitat, que ja va dir que no volia fer Lleis de Barris, que en financi 
una Llei de barris i que no ens paga. I ho estem demanant en un moment amb 
un Govern que no és Govern sinó que està en funcions i, on el Partit majoritari 
que ha guanyat les Eleccions, en cap moment parlava de fer més inversió en 
els barris. 
 
Per tant, només deixar constància de que és molt probable, molt probable, 
lamentablement, que la inversió en el barri de Fontsanta l’hagi d’assumir en 
solitari l’Ajuntament o amb altres col·laboracions, segurament, d’Institucions 
supramunicipals com la Diputació o l’Àrea. Perquè dubto molt que el Govern 
de Catalunya, ni el passat ni el futur, de moment aposti per recuperar els 
barris com el barri de Fontsanta. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Compartim la necessitat de millora del barri de Fontsanta i el projecte 
d’intervenció que es va elaborar al 2009 i es va prorrogar al 2013. El barri, 
sobretot els veïns i veïnes que hi viuen, necessitaven moltes d’aquestes 
millores. 
 
En vista que la majoria de les actuacions previstes en el projecte inicial ja 
s’han portat a terme i que tan sols resten pendent execucions parcials. I que 
per acabar aquestes execucions parcials, és necessari més temps, podríem 
estar d’acord en votar a favor d’aquest punt. Ara bé, el fet que s’incorpori una 
nova actuació concretament la construcció de l’espai de lectura del barri, fa 
que el nostre vot sigui contrari. 
 
Com ja vam detallar al Ple passat en el debat dels pressupostos i en el nostre 
programa electoral, estem a favor d’apropar la lectura a la ciutadania però no 
compartim que es construeixin dos nous equipaments, anomenats espais de 
lectura. 
 
Torno a repetir, considerem que per fer un espai de lectura es podríem 
aprofitar espais ja existent. Els imports destinats a aquest espai podrien 
traslladar-se a altres fins. També hem de tenir en compte que un cop estigui 
construït aquest equipament tindrà un manteniment, que s’haurà de dotar de 
material, de personal, etc... 
 
Continuem proposant un replantejament pel què fa a aquests espais de 
lectura amb el consens dels tècnics especialistes, els bibliotecaris, etc..., dels 
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veïns i veïnes, de tots i amb un estudi previ per portar-ho a terme en 
condicions. 
 
I respecte a la reclamació a la Generalitat, evidentment, reclamem-ho, però si 
a sobre perfilem de que segurament no arribaran aquest diners, encara menys 
posem-nos a fer una construcció d’un nou espai que no sabrem com 
mantenir. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
És la segona pròrroga que es concedeix ja i no hem vist que el Pla s’hagi 
acabat d’executar. Falten encara coses bastant importants, com pot ser la sala 
de lectura que és prioritari i que encara no s’ha començat a construir. 
 
Si la Generalitat no paga és evident que el que s’ha de fer és, doncs instar a 
aquest pagament. Però si el pagament finalment no acaba arribant una de les 
propostes que Ciutadans portava al seu programa era la reutilització de 
diversos espais. No creiem que sigui necessari invertir un milió d’euros en la 
construcció d’una Sala de lectura. Es podrien reutilitzar altres espais o 
infraestructures, com per exemple, el Citilab, que també està al barri de la 
Fontsanta. 
 
Per tant, el nostre vot serà en contra. 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Volíem preguntar també quina serà la gestió d’aquest espai de lectura. 
Nosaltres també estem plenament a favor de fomentar la lectura a la ciutat de 
Cornellà, però estem en contra de la gestió privada i a favor de la 
municipalització. Llavors, volem saber quina gestió es farà d’aquest espai. 
 
A més de que, bé, tenim molts espais que es poden reutilitzar i, realment 
l’import és molt elevat. Per això, votarem abstenció. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
L’espai de lectura es gestionarà dins de la xarxa que tenim de biblioteques. No 
es farà una gestió externalitzada. 
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La idea d’aquests espais, igual com les biblioteques en el futur, la seva 
voluntat va molt més enllà del que representa només el llibre. Es poden fer 
moltes més coses i es fan ja, en aquest espais. 
 
I el reforç –diríem- en dos barris d’aquests equipaments, considerem que és 
necessari. I el que fem aquí, ho dic una mica per entendre que estem fent, 
nosaltres vam presentar al seu moment a la Llei de barris un projecte, que en 
aquells moments ningú parlava ni d’espais de lectura. Sobretot era 
fonamentalment la rehabilitació dels edificis que estan al davant de la 
carretera, que eren els primers que es van fer allà, prefabricats, fruït de les 
riades de la nostra ciutat. I aquesta va ser la intervenció més important i que 
s’havia de portar a terme l’any passat. 
 
A l’Ajuntament el que vam fer és anticipar tota la seva intervenció, ho vam 
pagar tot i altres projectes també els hem pagat, esperant que la Generalitat 
ha de cobrir el 50% d’aquesta despesa. Com això no està esgotat, el que farem 
és modificar les partides i finalitat dels diners que encara queden. Perquè la 
idea –diríem- del finançament d’aquestes inversions, és que no estiguin 
contribuïdes per part dels ciutadans de Cornellà. 
 
I en el tema de la gestió de la despesa corrent que això significarà, doncs 
evidentment el Govern Local, ja va estudiar en el seu moment l’impacte que 
això tindria. I com ho justificaríem dins de la xarxa que tenim de biblioteques 
públiques de la ciutat. 
 
Per tant, el que fem només és aquesta modificació per si algun dia arriben 
aquests diners, per poder justificar i tenir més recursos per poder fer altres 
coses a la ciutat. Només ho fem per això. I estem obligats a què això sigui dins 
del Ple Municipal. 
 
Una altra cosa és el que reclamàvem abans de què aquestes quantitats 
econòmiques que ens deu el Govern de la Generalitat, algun dia compleixin 
amb les seves obligacions. Ja veurem, però és evident, i ho he expressat en 
moltes ocasions, que en aquest mandat nosaltres tindrem molts problemes 
relacionats amb el finançament que prové de la Generalitat de Catalunya. I 
això pot provocar –diríem- dificultats en altres serveis que no són aquests, en 
altres serveis que tenim i que nosaltres hem d’anar cobrint, poc a poc, per a 
què les coses puguin continuar. 
 
 

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

 

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

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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 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. 

 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
 
Punt setè.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la creació d’una Xarxa 
de municipis per contribuir al creixement de l’economia social i solidària. 
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Aprovar l’adhesió d’aquest 
Ajuntament a la creació d’una 
Xarxa de municipis per contribuir 

al creixement de l’economia  
Social i solidària. 

DICTAMEN 
 
... 
 
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció 
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar 
un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos 
endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de 
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 

 
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de 
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb 
compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per 
impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de 
desenvolupament territorial. 

 
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha 
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya 
tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però 
també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives 
que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, 
projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, 
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses 
d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de 
temps, monedes socials, etc.  

 
A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats 
d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el 
mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; 
sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics 
que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem considerar que 
aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de 
treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, 
consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció 
ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. 
 
Donat que des del nostre Ajuntament venim treballant pel foment de l'economia 
social com una estratègia pel desenvolupament local i que, dins del marc dels dos 
Acords socials contra la crisi, es potencia la capacitat que ha demostrat el teixit social 
de Cornellà per generar consens a través de la iniciativa econòmica, social i ciutadana 
al llarg de la seva història recent, sumant els punts de vista i els esforços del màxim 
d’institucions, grups polítics municipals, entitats ciutadanes i agents socials per 
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sumar-se a un acord de consens, que busca generar noves mesures de lluita contra la 
crisi basades en la corresponsabilitat. 
 
Davant l’iniciativa dels Ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de 
Gramanet i Sabadell que van signar, el 23 d’octubre de 2015, una declaració per 
treballar “Cap a una xarxa de municipis per l’economia social solidària” en el marc de 
la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària celebrada a 
Barcelona. 
 
L’adopció d’aquest Acord és competència del Ple, en virtut de les delegacions per 
aquest Ajuntament en sessió plenària del 2 de juliol de 2015, publicat al Butlletí oficial 
de la Província de Barcelona en data 13 d’agost de 2015, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i comunitàries, a proposta de la Regidora Delegada 
d’Educació i Polítiques Socials, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa al Ple, 
l’adopció dels següents, 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la creació 
d’una xarxa de municipis per contribuir al creixement de l’economia social i solidària 
als nostres municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de 
la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de 
treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord als Ajuntaments de Barcelona (Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària), Badalona, Santa Coloma de Gramanet i 
Sabadell com a promotors de la iniciativa. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora de l’Àrea d’Educació i Política 
Social 
 
El que proposem avui al Ple és la nostra adhesió a la declaració cap a una 
Xarxa de municipis per l’economia social i solidària. 
 
Una iniciativa que, com vàrem comentar a la Comissió Informativa, sorgeix en 
el marc de la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària 
que es va celebrar a Barcelona el passat mes d’octubre. I on quatre 
Ajuntaments varen ser promotors d’aquesta declaració. Concretament, els 
Ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramanet i Sabadell. 
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L’objectiu no és altre que impulsar un espai de treball i de trobada entre 
Ajuntaments per enfortir l’economia social i solidària als nostres municipis, 
com una eina de desenvolupament local per analitzar plantejaments i 
propostes encaminades a anar consolidant projectes integrals en aquest camp 
d’acció. 
 
L’Acord Social contra la Crisi a Cornellà o l’Aliança Cívica contra la Pobresa, 
són dos clars exemples que van encaminats a l’estratègia pel 
desenvolupament des del diàleg permanent i la creació d’espais comuns, per 
compartir reflexions, per gestionar projectes i actuacions mitjançant la 
implicació i el compromís, tant d’entitats com de persones. I, per compartir 
treballs i recursos. 
 
Per tot això doncs, proposem, manifestem, la nostra voluntat d’adherir-nos a 
aquesta declaració per treballar conjuntament, per fer sentir la nostra veu des 
del principi i poder influir, també, des del nostre municipi en el que serà el 
desenvolupament d’aquesta xarxa de municipis per contribuir al creixement 
de l’economia social i solidària. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel Grup Cornellà en Comú – Crida per Cornellà. 
La farem desprès, si us sembla. 
 
És a dir, fem la ronda igual i com és una esmena la fem desprès. 
 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC és la següent: 
 
... 
 
En addició com a segon acord: 
 
Segon.- Utilitzar criteris i aportacions de l’economia social i solidària a l’hora de 
realitzar processos de subcontractació i externalització per part d’aquest Ajuntament, 
i tenir en compte aquests mateixos criteris a l’hora de configurar els pressupostos de 
la ciutat. 

 
... 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Bona tarda. 
 
La veritat és que se’ns proposa l’adhesió per part de l’Ajuntament de Cornellà 
a la creació d’una xarxa de municipis per a contribuir al creixement de 
l’economia social i solidària. Però la veritat és que poc sabem d’aquesta xarxa, 
el seu funcionament, com es finançarà, quins seran els paràmetres de la 
mateixa i, per tant, per a nosaltres és molt arriscat el vot afirmatiu en aquest 
sentit. 
 
Més encara, quan dos dels Ajuntaments promotors d’aquesta iniciativa estan 
governats pel color polític que estan governats. I per a nosaltres, ens pot 
produir certa inquietud des del punt de vista ideològic. 
 
En qualsevol cas, benvinguda sigui la iniciativa si al final és per a contribuir 
efectivament al creixement d’una economia social i solidària. Però en 
qualsevol cas, esperem també i confiem, que no es creí primer la xarxa que el 
Consell de Comerç que es va crear en aquest Ajuntament de Cornellà al Ple 
passat. I que, per tant, jo crec que és on s’han de centrar tots els esforços des 
de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Per tant, el nostre vot serà abstenció. Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres estem absolutament d’acord amb la proposta. Considerem que és 
una bona iniciativa dels Ajuntaments que l’han impulsat. De fet ja hi ha 
bastants Ajuntaments importants de la demarcació de Barcelona, que ja 
s’estan afegint. 
 
Entenem que tot això s’ha d’acabar de dotar i s’ha d’acabar d’articular, però 
que simplement el que significa és fer un esforç per intentar, allò que 
parlàvem fa una estona al Ple de les escombraries i en altres coses, intentar 
que el bé comú que en definitiva són els serveis públics, que en molts casos 
sigui prestat, si és possible, des del tercer sector. I, que aquella gent que pot 
fer activitat econòmica vinculada també a la possibilitat de creixement 
econòmic, no tingui dificultats des del punt de vista institucional per a què ho 
puguin desenvolupar. Això significa, bàsicament, ajudar al tercer sector i a la 
xarxa, l’economia solidària i l’economia social, a treballar amb major qualitat i 
amb major capacitat d’actuació. 
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Per tant, estem d’acord tant amb el document inicial com amb l’esmena que 
planteja el Grup de Cornellà en Comú, que també entenem, que el que fa és 
concretar una mica més les coses. Però, inicialment, també creiem que podem 
estar d’acord amb la implicació a la xarxa perquè creiem que és una cosa que 
s’haurà d’anar veient durant el mandat. De fet, és un dels temes recurrent en 
les nostres intervencions, perquè creiem que si volem fer un canvi de model, 
hem de fer un canvi de model de les empreses del nostre país i apostar per 
aquest tipus d’economia, és clau. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Compartim l’esperit i la intencionalitat de la proposta. Ja és hora que es 
prioritzi aquest nou model de desenvolupament, que val a dir, que no és nou 
sinó que es tracta del funcionament coherent i primari de la societat. 
 
Un altre cop les iniciatives ens venen de mà de la ciutadania, de la població, 
que cada dia es troba amb grans dificultats per tirar endavant.  
 
Com Ajuntament, és important que prioritzen aquests tipus d’activitats però 
que realment les incorporem i no fent simplement al·legats de bones 
intencions.  
 
Simplement recordar, per posar un exemple, que aquest mateix Ajuntament 
amb la majoria dels socialistes, va fer possible que avui tinguem tres grans 
centres comercials a la ciutat, que han empitjorat de manera substancial la 
situació del comerç local. Aquest comerç de proximitat i que defensa l’acord 
que avui se’ns presenta. 
 
Demanaríem més coherència i realment treballar per la defensa d’aquesta 
anomenada nova economia. 
 
Esperem que la creació d’aquesta Xarxa de municipis no quedi simplement en 
paraules i papers, i que puguem portar a terme les iniciatives proposades. 
 
El nostre vot serà favorable i, respecte a l’esmena també a favor per 
incorporar-la. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement manifestar el nostre sentit de vot, que serà abstenció perquè ens 
manca informació d’aquesta xarxa. 
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Igualment a l’esmena també votarem abstenció. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres des del Grup Polític municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà, estem totalment a favor de l’adhesió a la Xarxa de municipis pel 
l’economia social i solidària. 
 
I explico, ja de pas, l’esmena que va encaminada, és una esmena d’addició i va 
encaminada a que des de l’Ajuntament s’utilitzin els criteris i les aportacions 
de l’economia social i solidària a l’hora d’establir processos de 
subcontractació i externalització dels serveis, i també a l’hora de realitzar els 
pressupostos anuals. Que els criteris de l’economia social es tinguin en 
compte. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Primer, cal recordar que és una declaració. La voluntat no és crear una 
estructura. Tenir més estructures per no fer res. És una declaració de 
voluntats, que manifesten una sèrie d’Ajuntaments que hem parlat entre 
nosaltres i el que fem és una cosa que fem aquí ja. 
 
En tot cas obriré un parèntesis i tancaré un parèntesis. En el tema del centre 
comercial Splau, Esquerra Republicana de Catalunya va votar a favor al 
Parlament de Catalunya. Ho dic perquè cal que recordis com es va produir i, 
per tant, valdria la pena que a l’hora de donar informació siguis coherent amb 
el que va fer el vostre Grup respecte aquest tema.  
 
I tanco el parèntesis, a la ciutat tenim instruments ja i, fem coses, des 
d’aquest punt de vista en els pressupostos. No cal recordar, que una de les 
empreses més importants que tenim a Catalunya i Espanya en temes de 
discapacitat, és l’empresa municipal que tenim de TECSALSA. A l’igual que hi 
ha altres serveis que es fan amb els criteris d’economia social des de fa molts 
anys. Ho dic perquè no és que ara comencem, sinó que fa temps que estem 
treballant en aquest sentit. 
 
I respecte al tema de la vostra esmena, com a reflexió, doncs escolta’m!, ens 
sembla oportú. 
 



 44 

 
Hem de recordar que ara hi ha una modificació de la Llei de contractes i, fins i 
tot, en aquest moments hi ha sentències ja que posen les coses més difícils. 
Però estem treballant un grup d’Ajuntaments també en aquesta matèria, en 
temes socials, però bé. Vull dir, intentarem veure des del punt de vista, no tan 
sols polítics sinó legal, les possibilitats que tenim. 
 
Passem primer l’esmena a votació. 
 
 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per tant s’incorpora l’esmena al text i ara es passa el text incorporant 
l’esmena. 
 
 
Després d’això el Dictamen queda redactat en els termes següents: 
 
... 
 
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció 
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar 
un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos 
endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de 
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 
 
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de 
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb 
compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per 
impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de 
desenvolupament territorial. 
 
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha 
crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya 
tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però 
també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives 
que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, 
projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, 
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses 
d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de 
temps, monedes socials, etc.  
 
A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats 
d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el 
mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; 
sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics 
que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem considerar que 
aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de 
treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, 
consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció 
ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. 
 
Donat que des del nostre Ajuntament venim treballant pel foment de l'economia 
social com una estratègia pel desenvolupament local i que, dins del marc dels dos 
Acords socials contra la crisi, es potencia la capacitat que ha demostrat el teixit social 
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de Cornellà per generar consens a través de la iniciativa econòmica, social i ciutadana 
al llarg de la seva història recent, sumant els punts de vista i els esforços del màxim 
d’institucions, grups polítics municipals, entitats ciutadanes i agents socials per 
sumar-se a un acord de consens, que busca generar noves mesures de lluita contra la 
crisi basades en la corresponsabilitat. 
 
Davant l’iniciativa dels Ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de 
Gramanet i Sabadell que van signar, el 23 d’octubre de 2015, una declaració per 
treballar “Cap a una xarxa de municipis per l’economia social solidària” en el marc de 
la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària celebrada a 
Barcelona. 
 
L’adopció d’aquest Acord és competència del Ple, en virtut de les delegacions per 
aquest Ajuntament en sessió plenària del 2 de juliol de 2015, publicat al Butlletí oficial 
de la Província de Barcelona en data 13 d’agost de 2015, la Presidenta de la Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i comunitàries, a proposta de la Regidora Delegada 
d’Educació i Polítiques Socials, una vegada dictaminat per la Comissió, proposa al Ple, 
l’adopció dels següents, 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la creació 
d’una xarxa de municipis per contribuir al creixement de l’economia social i solidària 
als nostres municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de 
la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de 
treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 
 
Segon.- Utilitzar criteris i aportacions de l’economia social i solidària a l’hora de 
realitzar processos de subcontractació i externalització per part d’aquest Ajuntament, 
i tenir en compte aquests mateixos criteris a l’hora de configurar els pressupostos de 
la ciutat. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord als Ajuntaments de Barcelona (Comissionat 
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària), Badalona, Santa Coloma de Gramanet i 
Sabadell com a promotors de la iniciativa. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el Dictamen amb l’esmena presentada pel Grup Municipal 
de CEC-CPC és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 



 
 

 
 

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

 

 47 

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 

 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
 
Punt vuitè.- Donar suport al Comunicat de Lima, per un acord global post-
2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós. 

Donar suport al Comunicat 
de Lima. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat forma part de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona des de l’any 1997. 
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Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat dóna suport al Comunitat 
de Lima per un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós. 
 
Vist que a la ciutat de Lima va tenir lloc al desembre de 2014 la XX Conferència 
Internacional sobre Canvi Climàtic, (COP20), organitzada per la Convenció Marc de les 
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, que tenia per objectiu progressar de cara a la 
futura adopció d’un nou acord mundial per a la reducció de les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle. 
 
Vist que La XXI Conferència de les Parts, COP21, s’organitzarà entre el 30 de 
novembre i l’11 de desembre de 2015 a París amb l’objectiu de concloure aquest nou 
acord mundial. 
 
Vist el paper clau dels governs subnacionals i locals en la lluita contra el canvi climàtic 
i que per aquest motiu, durant la COP20 es va aprovar el Comunicat de Lima. 
 
Atès que com a aportació específica del món local i subnacional, el Comunicat de 
Lima destaca cinc missatges clau de cara a les negociacions en curs per establir un 
acord climàtic global post-2015: 
 
1. Advertim que som a prop d'un "punt de no retorn" en referència al canvi climàtic, 
en el qual cap ciutat, poble o regió podria fer front a les conseqüències. 
 
2. Demanem un acord climàtic incloent i ambiciós. 
 
3. Elogiem els responsables de les darreres Conferències de les Parts, el Secretariat de 
Nacions Unides, els Amics de les Ciutats i els seus aliats per la seva visió i esforços per 
involucrar i empoderar els governs locals i subnacionals. 
 
4. Ens comprometem a augmentar els nostres lligams amb tots els actors de la 
societat civil i de tots els nivells de govern per tal d'enfortir l'acció climàtica. 
 
5. Accelerarem i elevaren la nostra ambició en referència a la lluita contra el canvi 
climàtic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat duu a terme des de fa molt anys 
iniciatives relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic i té el compromís de 
continuar desenvolupant noves actuacions per enfortir l’acció climàtica. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 4 de novembre de 2015. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003,  de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local. 
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Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a 
proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al Comunicat de Lima per un acord global post-2015 sobre 
clima, inclusiu i ambiciós i fer nostres els cinc missatges clau del document que es 
descriuen a la part expositiva. 
 
Segon.- Fer difusió del Comunitat de Lima als mitjans de comunicació locals. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
Cap a la Sostenibilitat. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
Bona nit. 
 
El punt 8 proposa a l’aprovació del Ple donar suport al Comunicat de Lima, per 
un acord global post-2015 sobre clima, inclusiu i ambiciós. 
 
Aquests és un acord que es va produir com a conseqüència de la Conferència 
que va organitzar Nacions Unides en el marc del grup de treball sobre canvi 
climàtic a Lima al 2014. I nosaltres, a través de la ciutat, a través de la Xarxa 
de ciutats i pobles per a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que en 
formem part activament d’ella, hem treballat i el que proposa bàsicament 
aquest acord és donar suport als treballs previs per a la Conferència que es 
realitzarà ara a París al 2015 sobre canvi climàtic. 
 
I una mica el que ens promou és, per un costat a ser més ambiciosos en quant 
als objectius de lluita contra el canvi climàtic a aconseguir en aquesta 
Conferència que es farà a París. I per altra banda, destacar el paper important 
dels Governs nacionals i els locals. 
 
En síntesis és el que proposa el Comunicat de Lima i des de el nostre punt de 
vista, el proposem al Ple per a la seva aprovació. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc i entenent el nostre compromís en la lluita contra el canvi 
climàtic, creiem que aquest document és una bona base per aconseguir 
l’objectiu que ens ha de reunir a tots, de disminuir l’escalfament global del 
planeta. 
 
De fet, el propi Comissari europeu de canvi climàtic i energia, va definir aquest 
comunicat de Lima com un bon document base per a la Cimera de París que 
es celebrarà a partir del pròxim 30 de novembre. I, per tant, en aquest 
compromís i en aquest objectiu que a tots ens reuneix, creiem que és 
important que l’Ajuntament de Cornellà se sumi a aquest Comunicat. I, per 
tant, el nostre vot serà favorable. 
 
 
Senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres dir que, esperem que Cornellà lideri tot el tema del canvi climàtic i 
que faci accions reals per a poder canviar-ho i conscienciar a la ciutadania de 
la importància. I creiem que, bé, l’acord de Lima o el Comunicat de Lima, és un 
punt per començar, però que es poden fer més coses i treballarem per això. 
 
El vot seria favorable. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
És necessari que els països i les ciutats participin d’una forma pro-activa, 
presentant propostes, per aconseguir una reducció d’emissions i considerem 
que actuar contra el canvi climàtic és prioritari, doncs les seves conseqüències 
són cada vegada més devastadores.  
 
Les repercussions negatives i creixents del sistema energètic actual sobre el 
medi ambient, fonamentalment els associats al canvi climàtic i a la qualitat de 
l’aire de les grans ciutats, han obligat a que en el marc de la Unió Europea 
s’hagi establert uns compromisos que ens obliguem a l’horitzó del 2030 a una 
reducció d’emissions del CO2 del 40% respecte als nivells del 1990. 
 
Així mateix, la Unió Europea, ha establert un objectiu vinculant que un 27% de 
la nostra energia primària provingui d’energies renovables. Així com un 
objectiu indicat d’eficiència energètica també d’un 27%. 
 
És per tot això, que aquest grup votarà a favor aquest, d’incloure’s. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Estem d’acord amb el contingut del Comunicat de Lima i, no només això, sinó 
que per nosaltres és bastant de mínims. Però el que l’hem de traslladar al 
Govern municipal és que sí està molt bé signar manifestos, però està encara 
millor fer accions que realment incideixin en aquesta qüestió que estem 
tractant. 
 
I, podríem parlar doncs de campanyes de sensibilització, d’una xarxa de carrils 
bici de veritat que connecti tots els barris i no pas els carrils brotxa que tenim 
actualment, d’implantació de zones verdes en substitució de zones blaves i 
dels aparcament gratuïts, de recollida de residus porta a porta, d’instal·lació 
de panells tèrmics solars, delimitar l’obertura a nous supermercats i centres 
comercials que només fomenten el consumisme com proposaven al passat 
Ple, i un llarg etc d’actuacions, per cert, totalment factibles. 
 
El problema és que aquest equip de Govern no s’ho creu, perquè insistim que 
més enllà de donar suport a manifestos com aquest, que està molt bé, no s’ha 
dignat ni tan sols a començar per casa en les petites qüestions del dia a dia. I 
posarem un parell d’exemples, que no només no suposen cap cost econòmic 
sinó que, fins i tot, suposen una reducció de la despesa, no. Un criteri que, per 
cert, als neoliberals doncs els agrada força. 
 
El primer, les targetes de la zona blava que ens entregaven als Regidors. Ja ho 
vam denunciar en aquesta Sala quan les vam tornar. Que no només no són 
necessàries per l’exercici del càrrec sinó que és un absurd promoure el vehicle 
privat d’aquesta manera. 
 
I un segon exemple podria ser, l’excessiu ús de paper. Per exemple, quan els 
Grups municipals demanem determinada documentació, per què se’ns dóna 
en paper quan se’ns podria donar en format digital?. 
 
Fins i tot, un tercer exemple, perquè no apliquem criteris de sostenibilitat a 
l’hora de contractar l’electricitat i apostem per alternatives com cooperatives 
de producció d’energia renovables. 
 
I, com aquests tres, doncs trobaríem mil exemples amb cost zero que es 
podríem aplicar demà mateix o, fins i tot, ara mateix, si s’acorda. I tot això, 
doncs ho diem, per aportar propostes concretes que es poden realitzar des 
d’aquest Ajuntament. Però també cal que anem a l’arrel del problema que 
sorprenentment, doncs, es diu capitalisme. 
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Estem parlant d’un sistema que el que posa en el centre és el benefici 
econòmic i que es basa en la competència, en l’especulació, en el 
consumisme. Si els grans empresaris obtenen beneficis contaminant l’aigua o 
l’aire o el sòl, doncs no importa. O sigui, que enriquint-se generant infinits 
residus o generant necessitats artificials, doncs no importa, perquè com 
dèiem la finalitat és el benefici privat. 
 
Per tant, dins del capitalisme i encara més dins del seu vessant neoliberal, 
doncs no hi ha solució al problema ambiental i no és possible, ni tan sols, el 
desenvolupament de la vida. Per això, per nosaltres, ecologisme és sinònim 
d’anticapitalisme. 
 
I, reiterem el nostre suport al contingut del Comunicat, però també la 
necessitat de realitzar actuacions concretes i de reconèixer les causes de fons. 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Punt novè.- Adherir-se al Manifest de la “Plataforma por un nuevo modelo 
energético”, per la derogació del Reial Decret 900/2015 que, regula les 
condicions i les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb 
autoconsum. 

Adherir-se al Manifest de la 
“Plataforma por un nuevo 

Modelo energético”. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist que el manifest de la "Plataforma por un Nuevo Modelo Energético", és una 
iniciativa destinada a municipis i entitats locals, provincials o regionals, a fi de 
reclamar al Govern Central la derogació del Reial decret 900/2015 d'autoconsum, que 
es va aprovar el passat 9 d'octubre malgrat el rebuig majoritari del sector, la societat 
civil i l'oposició política, i que penalitza la generació d'energia elèctrica per al consum 
propi. 
 
Atès que la “Plataforma por un Nuevo Modelo Energético” agrupa des de la base a 
persones, col·lectius socials, organitzacions ambientals, sindicats, organitzacions 
empresarials i partits polítics per la defensa d’un canvi en el model energètic, basat 
en l’estalvi, l’eficiència, les energies renovables i la sobirania. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat reclama un nou model energètic 
descentralitzat basat en l'estalvi, l'eficiència i les energies renovables. 
 
Vist que l'autoconsum genera energia elèctrica de forma descentralitzada i 
respectuosa amb el medi ambient, i a més de reduir les emissions contaminants i de 
CO2, incrementa l'eficiència energètica en generar l'energia en el punt de consum, 
redueix la dependència de l'exterior, millora la balança comercial en haver d'importar 
menys petroli i gas, democratitza el sistema energètic, crea ocupació i fomenta 
l'economia local. 
 
Atès que l'estalvi econòmic i de recursos que suposa l'autoconsum d'energia fa que 
sigui una mesura excel·lent per lluitar contra la pobresa energètica, una de les 
prioritats de les polítiques de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà vol suposar un exemple de cara a la ciutadania i 
als altres organismes, ja que té sota les seves competències la gestió 
d'infraestructures amb una despesa energètica important. 
 
Atès que l'AMB s’adherí al manifest de la "Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético" en el darrer ple d’octubre i que insta als ajuntaments metropolitans a 
adherir-se al mateix manifest. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 10 de novembre de 2015. 
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Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a 
proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Adherir-se al manifest de la “Plataforma por un nuevo modelo energético” 
per a la derogació del Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les 
condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb 
autoconsum, per tal que sigui modificat íntegrament i s’obri un procés participatiu 
urgent de redacció d’una normativa favorable a l’autoconsum que permeti a la 
societat gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials. 
 
Segon.- Autoritzar el Sr. Manuel Ceballos Morillo, Tinent d’Alcalde de Territori i 
Sostenibilitat per a la signatura del Manifest per la derogació del RD 900/2015 
d’Autoconsum que s’acompanya com a annex. 
 
Tercer.- Fer difusió de la present adhesió als mitjans de comunicació locals. 
 
Quart.- Notificar la present adhesió a la Plataforma por un nuevo modelo energético i 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
La proposta del punt 9, és adherir-se al Manifest de la “Plataforma per un 
nuevo modelo energético”, per la derogació del Reial Decret 900/2015, que 
regula les condicions i les modalitats de subministrament d’energia elèctrica 
amb autoconsum. 
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Aquesta és una Plataforma que surt, neix, com a conseqüència de l’aprovació 
el 9 d’octubre d’aquest Decret, que regula les condicions administratives, 
tècniques i econòmiques per a tot el que és el tema d’autosubministrament 
de consum elèctric. 
 
Nosaltres, com moltes associacions, partits polítics, etc, estem absolutament 
en contra d’aquesta limitació que suposa aquest Decret, per quant el que fa 
és, per un costat penalitzar l’autoconsum i per altra banda, dificultar a la 
pràctica la seva posada en funcionament. 
 
Des d’aquest punt de vista, el que proposem, en defensa d’aquest model 
energètic que defensem, d’una energia neta, sostenible i que en la mesura 
que la proximitat és un factor determinant per a reduir costos, proposem 
adherir-nos a aquesta Plataforma que proposa derogar el Decret 900/2015 
per les qüestions que acabo de mencionar, bàsicament perquè fa inviable el 
tema de l’autoconsum energètic. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Intentaré ser breu. 
 
El Reial Decret, l’únic que intenta és racionalitzar la forma d’aquest consum, 
és a dir, sí que divideix. Perquè si que seria important dir, per entendre’ns i 
amb paraules una mica menys tècniques, que hi ha una forma d’autoconsum 
en la qual no has d’estar connectat a la xarxa i una en la que has d’estar 
connectat a la xarxa. 
 
El que fa aquest Decret és diferenciar aquestes dues formes d’automoció 
d’electricitat, de tal forma que aquelles persones que, encara que tinguin 
doncs panells voltaics i puguin generar energia, si que necessiten d’aquesta 
connexió a la xarxa, paguen com tot fill de veí connexió a la xarxa. I aquells 
que, simplement la generen sense tenir connexió a la xarxa, doncs no paguin, 
per exemple, entre d’altres coses per racionalitzar. 
 
Dit això està clar, la segona és que, no deixar de ser i, perdona’m!, un 
assumpte que jo crec que on s’hauria de tractar és en un altre fòrum que no 
sigui el Ple municipal, però si és adherir per adherir-nos i fer manifestacions 
per fer, que aquesta és la tònica d’aquest Ple, em sembla bé, però es discutirà 
al Congrés dels Diputats. I jo suposo que dintre de cinc mesos o tres mesos, 
igual tenen o no l’opció de canviar i derogar aquest Decret, però de moment 
manifestar-se en contra amb l’explicació que ha donat, no em sembla 
correcte. 
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El nostre vot serà en contra. 
 
 

Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres estem a favor d’adherir-nos al manifest, evidentment. I, 
evidentment, som conscients que això suposa una afectació sobre la vida de la 
gent, dels nostres veïns i de les nostres veïnes. I significa, per tant, una 
involució en relació a les possibilitats que havia en el desenvolupament de les 
energies alternatives. I per tant estem a favor. 
 
L’únic dubte que tenim és si aquest Reial Decret 900/2015, el van redactar les 
hidroelèctriques i les grans empreses o el va redactar la Moncloa?. És l’únic 
dubte que tenim. 
 
 

Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Evidentment estem a favor i, simplement, que si posar-li preu al sòl és 
racionalitzar l’autoconsum, que m’ho expliquin. 
 
 

Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Ciutadans també està a favor d’adherir-se a aquest Manifest. I, inclús, de 
maximitzar la utilització de les fons d’energia renovable. 
 
El Reial Decret 900/2015, penalitza de manera important al consumidor que 
aposta per les energies renovables. 
 
Considerem improcedent el peatge de recolzament, popularment conegut 
com Impost al Sòl, que imposa un càrrec a tota energia autoproduïda amb 
independència de si aquest surt o no a la xarxa elèctrica. De fet, per a 
nosaltres, hauria d’existir una Llei que prohibís expressament aquesta mena 
d’impostos.  
 
El Reial Decret 900/2015, limita les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència 
energètica. 
 
 

Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres dir que estem a favor d’adherir-nos al Manifest, a favor de l’ús de 
les energies renovables. Com bé deia l’Arnau, també sembla que aquesta 
legislació l’hagués redactat una gran corporació hidroelèctrica. 
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Recordar que també es fa necessari una Llei que prohibís les portes giratòries, 
que fan possible que aquesta mena de legislació surti endavant. I que desprès 
molts polítics aprofiten per a viure molt bé una vegada deixen la vida política. 
 
Llavors, a favor del Manifest, a favor de l’ús d’energies renovables. I a favor 
que des de l’Ajuntament, també, utilitzem criteris que moltes entitats, 
associacions com la Xarxa per la Seguretat Energètica fan estudis i treballs per 
a què els municipis puguem ser sobirans energèticament. Crec que estaria bé 
que implementéssim des d’aquest Ajuntament mesures que vagin 
encaminades a aquesta mena de sobirania. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Voleu per al·lusions dir alguna cosa?. No, molt bé. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

 
 
 
 
Punt desè.- Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de la Plaça 
Enamorats-Plaça Catalunya (PM8), delimitat per la Modificació del Pla 
General Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 

Aprovar definitivament el 
Pla de millora urbana de la 

Plaça Enamorats – Plaça 
Catalunya (PM8). 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla de millora urbana de la plaça 
Enamorats - plaça Catalunya (PMU8) delimitat per la Modificació del Pla General 
Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat, promogut per l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., 
PROCORNELLÀ, S.A. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de maig de 2015, en virtut del qual 
s’aprovà inicialment l’esmentat Pla de Millora Urbana i s’acordà la seva publicació,  la 
qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 28 de maig de 2015, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del dia 25 de maig de 2015, a la Web municipal entre els dies 20 de maig 
de 2015 i 29 de juny de 2015 i al Tauler d’Anuncis de la corporació entre els dies  21 
de maig de 2015 a 22 de juny de 2015, per un termini d’un mes, així com les 
notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell 
tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat altres al·legacions ni formulat 
suggeriments a excepció de la que va formular el senyor Juan José Pueyo López en 
representació de la mercantil CEL URBÀ, S.L. (RGE 24256, de 25 de juny de 2015), 
segons resulta de l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a 
l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles 78 i 70 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a la formulació, 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans de millora urbana; pel que fa al tràmit 
d’aprovació definitiva, l’article 81.1.b) del mateix text legal, en virtut del qual 
correspon a l’Ajuntament, a través del Ple, l’aprovació definitiva d’aquest instrument 
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atesa la vigència del Programa d’Actuació Urbanística Municipal i prèvia emissió de 
l’informe a que es refereix l’article 87, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat 
dins del seu àmbit competencial i no trobar-nos davant un supòsit de pla especial 
urbanístic de desenvolupament del sistemes urbanístics d’interès metropolità; i en 
relació a la publicació i executivitat una vegada aprovada definitivament l’instrument, 
el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables 
per remissió de l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.  
 
Atès que des de l’aprovació inicial s’han incorporat a l’expedient els següents 
informes i documents: 
 
a) En relació a l’al·legació de CEL URBÀ, S.L., informe favorable a la seva estimació 
emès pel tècnic redactor del projecte en data setembre de 2015, que ha quedat 
incorporat a l’expedient. 
 
b) A requeriment de la Secretària General, en virtut de l’informe emès arran de 
l’aprovació inicial d’aquest mateix instrument, s’ha incorporat l’informació dominical 
de les propietats públiques i privades que conformen l’àmbit de la modificació. 
 
c) Informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 3 d’agost de 
2015. 
 
d) Informe favorable de la Comissió d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona 
de data 17 de setembre de 2015, si bé el condiciona a la següent consideració: 
 
1.1. Cal concretar la qualificació dels espais lliures i equipaments de l’àmbit de la 
plaça dels Enamorats, tenint en compte els aspectes assenyalats en l’apartat de 
valoració del present informe, i corregir el document en conseqüència. 
 
e) Certificat emès pel Secretari delegat de la Comissió Informativa Municipal de 
Patrimoni Arquitectònic i Històric-Artístic de la sessió celebrada en data 14 d’octubre 
de 2015, que va donar conformitat a les modificacions proposades pels Serveis 
Territorials de Departament de Cultura i el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que al respecte de les expressades al·legacions, dels informes emesos i del nou 
document que se sotmet a aprovació, s’ha emès informe per la Directora d’Acció 
Territorial i Habitatge de novembre de 2015. 
 
Vist l’informe de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial i Habitatge de data 
2 de novembre de 2015, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003,  de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local 
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Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a 
proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de millora urbana de la plaça Enamorats- plaça 
Catalunya (PMU8) delimitat per la Modificació del Pla General Metropolità a diversos 
àmbits de Cornellà de Llobregat, promogut per l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà de Llobregat, S.A., PROCORNELLÀ, S.A. 
 

Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt 10 és l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana de la Plaça 
Enamorats-Plaça Catalunya, delimitat per la Modificació del Pla General 
Metropolità a diversos àmbits de Cornellà de Llobregat. 
 
Sota aquest títol tant llarg, en realitat el que hi ha és simplement l’adequació 
de l’ordenació volumètrica i de característiques de dos polígons de la ciutat. 
Un és la part d’aquí darrera de la Plaça dels Enamorats i altra el solar que hi ha 
junt la Plaça Catalunya.  
 
En aquesta modificació, perdó, Pla de millora urbana, el que fem és recollir el 
que ja està aprovat al planejament vigent i dotar-li –diguéssim- de l’ordenació 
tant d’espais vials, com sistemes, com ordenació volumètrica. En definitiva el 
que fem és incrementar la protecció de l’equipament dels béns que hi ha a la 
plaça dels Enamorats, les dues torres, les anomenades torres Gelabert i dels 
jardins. I per altra costat el que fem és incrementar el potencial econòmic i 
d’activitat del local o del solar que hi ha en la Plaça Catalunya. 
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Això és, en definitiva, el que proposa el Pla de millora. 
 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Manifestar el nostre vot favorable, amb el ben entès que té a veure amb les 
coses expressades altres vegades en el Ple per part dels nostres Portaveus. De 
que nosaltres considerem que en la mesura de les possibilitats, tots els 
creixements urbanístics que fem i tots els increments d’actuacions 
urbanístiques han d’anar adreçades a cobrir aquells espais de la trama urbana 
que en aquests moments estan buits i no créixer cap a altres zones de la 
trama urbana que en aquests moments estan lliures on són, fins i tot, espais, 
entre cometes, verds. 
 
Per tant, entenem que és un solar de la plaça Catalunya que té poc ús des del 
punt de vista social. Si se li pot donar, fins i tot, una funció social, millor que 
millor. I entenem que és raonable que s’ocupi amb activitat i amb una funció 
social, en aquest cas, aquesta pastilla. 
 
Si em perdoneu la broma, com a coalició estarem afectats indirectament 
perquè això significa que a la festa major deixarem de poder posar el nostre 
xiringuito allà, però entenem que la prioritat de la ciutat és ocupar amb funció 
social els espais buits. 
 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
L’aprovació d’aquest Pla, jurídicament és correcta. No ens oposem a 
l’execució, ara bé no compartim el destí final del projecte. 
 
Defensem que hi hagi una nova residència, però voldríem que fos de 
titularitat pública i no privada, evidentment això no dependrà de nosaltres. 
Però no podem compartir l’ús final de la planta baixa de la residència, on s’hi 
vol instal·lar un super, en principi un Mercadona. Que encara ajudarà més a 
dinamitar els mercats municipals de Cornellà i el petit comerç de la ciutat. 
 
Per tant, el sentit del nostre vot serà l’abstenció. 
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Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Ja ha fet algun apunt la Portaveu d’Esquerra Republicana del que no ha 
explicat aquí el Govern municipal, per què quina és la finalitat d’aquest 
procés?. Doncs, primer una residència privada. I no ens cansarem de dir, 
nosaltres no?, que l’empresa privada només busca el benefici privat i que 
només des del sector públic es pot garantir la finalitat social dels serveis i unes 
condicions laborals dignes. 
 
En segon lloc, un supermercat. En la mateixa línia, reiterem que l’aposta ha de 
ser per un comerç de proximitat, arrelat al territori, no especulatiu i 
generador d’ocupació digne i estable. I ni els centres comercials ni les grans 
cadenes d’hipermercats i supermercats, no ho garanteixen. 
 
I finalment, també un aparcament privat. Un gran aparcament al centre de la 
ciutat no és la solució. Hem de promoure l’ús del transport públic i de la 
bicicleta i desincentivar l’ús del vehicle privat. Ja tenim prou aparcaments 
públics buits com per fer-ne de privats. I si haguéssim de construir, doncs ha 
de ser amb caràcter dissuasori a les entrades de la ciutat o a l’intercanviador 
del Cornellà Centre. 
 
Crec que ha quedat prou clar que ens posicionarem en contra. 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
Alguna apreciació. L’Ajuntament no promou una residència privada, ni 
promou un supermercat, en aquest Pla de millora el que fem és reordenar els 
drets sobre uns solars que tenen una titularitat, en aquest cas he de dir, que 
privada. Podem compartir, més o menys, tot el que vostè planteja sobre el 
tema de si la residència ha de ser privada o pública o no, però m’interessa 
deixar molt clar que no és una promoció de l’Ajuntament. El que fem és 
reubicar l’ordenació de vials i de volumetria d’uns solars que són de titularitat 
privada, per un costat i per altre costat, reforçar mitjançant la qualificació 
d’equipament i definint el sostre que queda a la zona de plaça Enamorats la 
protecció de dos instruments de la ciutat que gaudeixen, a més, de la 
protecció de la Comissió de Patrimoni Històric Artístic de la nostra ciutat. 
 
Evidentment, que és legal tot el que estem fent, clar. Tot això està aprovat, no 
només per la Comissió de la Generalitat de Catalunya sinó per la Comissió de 
Patrimoni, que li recordo a la representant d’Esquerra, que el seu grup quan 
es va aprovar el Pla estava present i no va fer cap objecció al respecte. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Per rèplica, bàsicament. 
 
Com ja he dit a l’argumentació, jurídicament és correcte i no ens oposem a 
l’execució com a tal, perquè s’està fent reordenació d’una part d’equipament 
d’una zona traslladar-la a una altra. Perfecte. 
 
Com repeteixo, no compartim el destí final del projecte, que evidentment no 
construïm nosaltres però podríem incidir en el mateix o treballar per a que no 
fos aquest.  
 
A la Comissió de Patrimoni el que es va parlar, precisament, va ser d’aquest 
trasllat de part de l’edificabilitat de la plaça dels Enamorats a la plaça 
Catalunya. I s’ha traslladat allí per a què puguin haver aquests equipaments. 
És el que es va aprovar a la Comissió de Patrimoni. És simplement un trasllat, 
legal.  
 
Per tant, el nostre vot a la Comissió de Patrimoni no té res a veure amb el 
destí final, tampoc. 
 
 

Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
És cert que aquest Ajuntament no promou ni un supermercat, ni una 
residència privada, el que passa és molt més greu i és que s’agenolla davant 
de l’especulació, i no fa més que executar les ordres dels especuladors privats. 
 
 

Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Bé, crec que es poden utilitzar altres expressions, perquè fa anys que aquest 
solar es va destinar a uns equipaments, en una propietat privada. I fruit de 
moltes crisis i de moltes situacions, allò no es va produir, la seva –diríem- 
realització. Però les expressions cal tenir-les molt, perquè si nosaltres fem això 
altres companys teus que fan. I no estan massa juny d’aquí i, governen. 
 
Ho dic perquè podem utilitzar les mateixes expressions i crec que no són 
correctes. Es pot discrepar, però aquí cadascú de nosaltres defensem com 
pensem que ha de ser aquesta ciutat. I tenim molt clar on estan els límits de 
les nostres defenses i de les nostres polítiques. I hi ha expressions que jo 
considero que no són massa afortunades perquè també se les podries aplicar, 
si fossis coherent, que no ho seràs, a altres companys teus. D’acord. Quan el 
més dur és el que ha dit. I em quedo aquí. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

 
 
 
 
Punt onzè.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 als 
àmbits situats al Passeig dels Ferrocarrils Catalans. 
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Aprovar inicialment la 
Modificació del PGM-76 
als àmbits situats al 

Passeig dels FFCC. 

DICTAMEN 
 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació del PGM-76 als àmbits situats al Passeig dels FFCC, de 
Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira que va ser sotmès a informació pública per període d’un mes 
per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de novembre de 2014, i que va 
ser publicat mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província en data 
15 de desembre de 2014, en el diari “El Periódico de Catalunya” del 8 de desembre de 
2014, a la web municipal entre el 4 de desembre de 2014 i el 4 de gener de 2015 i al 
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament des del 4 de desembre de 2014 al 5 de gener de 
2015, havent-ne donat també trasllat als ajuntaments limítrofs, sense que durant 
aquell període s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments, com resulta de 
l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Vist, en relació a l’objecte, contingut i viabilitat de la modificació proposada, 
redactada per l’arquitecte Ricard Casademont, gerent de planificació i gestió 
urbanística de la societat municipal PROCORNELLA, l’informe de la Directora d’Acció 
Territorial i Habitatge, en sentit favorable i obrant a l’expedient, que es transcriu en la 
seva part necessària: 
 
“4. Els objectius principals de l’expedient de modificació son: per un costat implantar 
una reserva de sòl d’equipaments, que permeti la construcció d’un centre de lectura 
al barri d’Almeda;  i per altre, reconèixer la funció de sistemes d’espais lliures al espai 
central del Passeig dels FFCC. Es a dir, l’expedient preveu: a) la qualificació de zona 
d’equipaments d’un sòl de 1.437 m2 situat a la part nord de l’illa delimitada pels 
carrers San Ferran, Dolors Almeda i els dos ramals del Passeig del FFCC, per la 
implantació d’un equipament cultural destinat a centre de lectura; i b) la qualificació 
de zona verda de 4.448 m2 ocupats per la rambleta central de 12 m. d’amplada del 
Passeig dels FFCC, entre l’avinguda de la Fama i la Ctra. del Prat. La proposta implica 
un increment de sistemes de  zona verda i equipament de 4.448 m2. Ara bé, atès que 
la modificació no proposa cap increment d’aprofitament ni cap reordenació general 
que comporti una transformació global d’usos, no es d’aplicació cap increment de 
sistemes establert a l’article 100 del TRLUC.” 
 
Vist que la memòria incorpora justificació al respecte de la no aplicació de l’article 
100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme TRLUC, en tant que la modificació no genera cap increment 
d’aprofitament urbanístic que hagi de comportar increment de la reserva de sistemes; 
també s’incorpora certificació registral de les finques afectades per la modificació als 
efectes de l’article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 abril, de Bases de Règim Local i 99 
del TRLUC; finalment s’ha fet constar que no és necessari suspendre llicències a 
l’àmbit com preveu l’article 73.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
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Vist l’informe de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial i Habitatge de data 
10 de novembre de 2015, obrant a l’expedient. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme i 
l’article 172.14 del Reglament Orgànic Municipal en relació al 55.1 del Text Refós de 
la Llei Municipal de Catalunya; en quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 
85 i 96 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; i en relació a les competències per a 
l’adopció d’aquest acord, l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 114.3 
en relació a l’adopció pel Ple d’acords que requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del número legal dels membres de la Corporació. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a 
proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels 
següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del PGM-76 als àmbits situats  
al Passeig dels FFCC, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord juntament amb el conveni urbanístic que 
incorpora, a informació pública, mitjançant la inserció d’edictes al Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació del municipi, en la 
web municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, per període d’un mes, que 
caldrà ampliar en un altre mes en cas de coincidència total o parcial amb el mes 
d’agost, així com concedir audiència a les persones interessades amb citació personal. 
La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns 
a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Acció 
Territorial i Habitatge de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric 
Mora, 8 (Edifici de la Rectoria) 08940 – Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 
 
El punt 11 és aprovar inicialment l’expedient de modificació del PGM-76 als 
àmbits situats al Passeig dels ferrocarrils Catalans. 
 
Aquest és un expedient on el que es pretén és una modificació del 
planejament vigent a un solar ubicat al Passeig dels Ferrocarrils Catalans, just 
en la confluència dels carrers Dolors Almeda i Sant Ferran, amb la intenció 
d’ubicar-hi un espai de lectura. 
 
És un solar que actualment té una qualificació de zona verda i el que fem és 
permutar aquesta qualificació d’aquest solar per la resta del passeig de 
Ferrocarrils Catalans. És a dir, el tram que va de Sant Ferran i carretera del 
Prat, que actualment té un qualificació de vial, i el que fem és atorgar-li la 
qualificació de zona verda. 
 
És un canvi que la Llei permet, que no suposa un increment de sistemes i que 
el que ens possibilitat és, al definir aquest solar com equipament, poder 
procedir a la construcció del centre de lectura. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
No podem votar a favor quan aquesta modificació del PGM és per la futura 
construcció d’un espai de lectura, com bé ja ha comentat el senyor Ceballos. 
Ja he comentat en el punt anterior tota la nostra posició, no em repetiré. Per 
tant, simplement comentar el nostre sentit del vot que serà abstenció. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En primer lloc, nosaltres no entenem perquè això que ja es va passar al Ple del 
27 de novembre de 2014, justament fa un any, torna a debatre’s una altra 
vegada presentant el mateix text i sense presentar cap avançament respecte 
al mateix. 
 
Ja centrant-nos en el que es proposa, nosaltres, com bé he comentat 
anteriorment, advoquem per una reutilització dels espais públics. Llavors, en 
aquest cas, ens semblaria més oportú que es reutilitzés, per exemple, el viver 
d’empreses per a posar-hi la sala de lectura. I que aquesta podria ser, fins i 
tot, més gran que la que es proposa instal·lar al passeig dels Ferrocarrils 
Catalans, justament a l’edifici de la residència del Casal d’Avis. 
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A més, recordar que fa dos anys, ja es va renovar aquest Casal d’Avis i no es 
van posar coses com, per exemple, un ascensor. Cosa que no entenem i, ara 
es planteja posar una sala de lectura. Creiem que s’han de fer les coses una 
vegada, ben fetes i no fer-les tres, quatre, cinc vegades, posant pegats i treien 
coses. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Jo per aclarir, ningú està parlant del Casal d’Avis. És la pastilla que està al 
costat. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer de tot, em reafirmo en les anteriors paraules, no he de reiterar res i 
quan es facin al·lusions als nostres companys, m’agradaria saber quins són 
aquests companys perquè potser tenim companys que no coneixem. 
 
Respecte al punt, voldríem primer de tot, denunciar l’oportunisme de l’Equip 
de Govern. Recordem que aquesta, que bé, la reivindicació no, que les 
biblioteques i les aules d’estudi arribin a tots els barris, era una reivindicació 
del jovent d’aquesta ciutat. Fa un any i mig, quan l’assemblea de joves 
reivindicava això, el Govern municipal primer de tot va dir “no hi ha diners per 
això”. I desprès va enviar la seva Guàrdia Urbana a reprimir al jovent, 
bàsicament, per fer aquesta reivindicació. I ara resulta que sí que hi ha diners 
per fer-ho. 
 
Respecte a la forma en què es fa, evidentment, ho havíem dit abans, estem a 
favor de portar la lectura als barris, etc. Però creiem que no s’ha de fer 
destruint zones verdes i creiem que a la ciutat tenim prou espais buits com 
per ubicar aquest espai i, per tant, votarem en contra. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Matisar també que no destruïm cap zona verda, perquè la zona on s’ubicarà 
aquest espai de lectura, ara mateix està ocupada per una zona on està tancat 
que hi ha unes pistes que es juga al basquet i es juga al futbol sala. Per tant, 
allà no hi ha cap zona verda. 
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VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 

 

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

Sánchez i García. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Punt dotzè.- Aprovar la realització d’un conjunt d’actuacions per 
desenvolupar i recolzar la petició realitzada per l’Associació per la 
Recuperació de la Memòria Històrica del Baix Llobregat, per desenvolupar a 
l’àmbit local en relació a la Llei de Memòria Històrica. 
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Aprovar realització actuacions 
en relació a la Llei de Memòria 

Històrica. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Aquesta Alcaldia ha rebut una petició de l’Associació per la Memòria Història i 
Democràtica del Baix Llobregat, en la que demanen que el Ple Municipal debati un 
conjunt d’accions per desenvolupar a l’àmbit local l’aplicació del que s’estableix en 
l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica aprovada per les Corts Generals el 26 de 
desembre de 2007, 
 
Per abordar una proposta per debatre aquesta qüestió, és necessari tenir present el 
grau de  sensibilització que sobre aquest  tema s’ha tingut,  que es pot constatar amb 
fets concrets relacionats amb el reconeixement dels fets històrics que varen permetre 
contribuir a la recuperació de la democràcia en el nostre país, tant a nivell col·lectiu 
com individual; com han estat, entre altres  l’atorgament del Premi Humanitats Ciutat 
de Cornella (2009) a l’esmentada Associació per contribuir en la divulgació de la 
memòria històrica, la col·locació d’un “Monòlit en reconeixement al Moviment 
Obrer”, ubicat a la carretera d’Esplugues (davant de Comissions Obreres), la creació 
d’un Itinerari del Moviment Obrer, que pretén donar a conèixer alguns dels indrets 
destacats de la lluita obrera; o l’aprovació de la denominació d’algunes places i 
carrers, com la plaça Oleguer Bellavista, o el carrer Isabel Aunión, entre altres. 
 
També cal tenir cura del que estableixen les disposicions que preveu el mateix 
articulat de l’esmentada Llei, algunes d’elles ja executades, inclús abans de la seva 
aprovació, com per exemple la modificació de quasi la totalitat dels noms de les vies i 
places que havien estat fixades pel règim franquista, o la retirada de símbols 
instal·lats en espais i instal·lacions públiques, 
 
Des de la instauració de la democràcia al nostre país, l’Ajuntament ha anat 
col·laborant en les diferents iniciatives privades per la recerca, la investigació i la 
divulgació de la nostra historia, per considerar-ho com un valor essencial del seu 
patrimoni com a ciutat, com les realitzades amb la Fundació Utopia, el Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat, la mateixa Associació per la recuperació de la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, o les Centrals Sindicals CCOO i UGT. 
 
La proposta presentada és un pas més per saber d’on venim, per restituir injustícies, 
per recuperar drets, fonamentalment els de la dignitat, i sobretot per construir un 
futur basat en els valors com el diàleg, el respecte, la pau, la diversitat, la concòrdia, 
 
Per tot això, i sobre aquells aspectes que son de competència municipal, aquesta 
Alcaldia, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un estudi que determini els noms de les vies i els espais públics que 
encara puguin estar vinculats a la dictadura franquista, amb l’objectiu d’obrir el 
procés de modificació de la seva nomenclatura, si s’escau, d’acord amb el que està 
previst a la normativa vigent. 
 
Segon.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per tal de poder 
retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el nostre terme municipal, 
que encara estiguin col·locades 
 
Tercer.- Crear una comissió tècnica perquè realitzi un inventari dels llocs que tinguin 
un valor històric relacionat amb la memòria democràtica i antifeixista, per tal que 
aquest Ple pugui declarar-los patrimoni cultural de la ciutat, i es procedeixi 
posteriorment a la seva senyalització. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord a l’Associació per la Memòria 
Història i Democràtica del Baix Llobregat 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt 12, recordo que hi ha dues esmenes. Una presentada per Cornellà en 
Comú – Crida per Cornellà, Esquerra Republicana, Iniciativa Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa. I una altra per Ciutadans. No hi ha cap grup més 
que hagi presentat una esmena a aquesta Moció. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del C’s és la següent: 
 
... 
 
Esmena número 1: 
 
D’addició: 
 
Cinquè.- Consensuar amb la resta de formacions polítiques al Ple Municipal que 
correspongui la nova nomenclatura que passarien a tenir aquelles vies o espais 
públics amb noms vinculats a la dictadura franquista. 
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Sisè.- Tots els costos que el canvi de nomenclatura d’una via pugui ocasionar als veïns 
i veïnes de Cornellà, seran sufragats per aquest Ajuntament en la seva totalitat. 

... 
 
 
L’esmena presentada pels Grups Municipals de CEC-CPC, ERC-AM i ICV-EUiA-
EP-E és la següent: 
 
... 

ESMENES 
 
Primer.- Realitzar un estudi que determini els noms de les vies i els espais públics que 
encara puguin estar vinculats a la dictadura franquista, amb l’objectiu d’obrir el 
procés de modificació de la seva nomenclatura, si s’escau, d’acord amb el que està 
previst a la normativa vigent. 
 
Incloure en aquest estudi la proposta de canvi de noms dels carrers “Almirall 
Vierna” i de “Víctor Pradera” per la seva al·lusió a personatges franquistes. 
 
Tenir en compte el suggeriment de canvi de nom de “Camí vell de Sant Boi” (per 
l’actual Almirall Vierna) i de “Camí Ral” (per l’actual Víctor Pradera) atenent que el 
traçat d’aquests carrers corresponen al traçat original dels camins històrics de 
Cornellà, per així presentar la història i la identitat de la ciutat. 
 
Segon.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per tal de poder 
retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el nostre terme municipal, 
que encara estiguin col·locades, de manera que siguin retirats en un termini màxim 
d’un any. 
 
Tercer.- Crear una comissió tècnica perquè realitzi un inventari dels llocs que tinguin 
un valor històric relacionat amb la memòria democràtica i antifeixista, per tal que 
aquest Ple pugui declarar-los patrimoni cultural de la ciutat, i es procedeixi 
posteriorment a la seva senyalització. Convidar a participar en aquesta Comissió 
Tècnica als representants de les entitats de la ciutat dedicades als estudis històrics i 
a la memòria històrica. 

... 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Regidora de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència 
 
A nosaltres, l’Associació de Memòria Històrica i Democràtica del Baix 
Llobregat, que avui aquí és present, ens va fer arribar una proposta per tal de 
desenvolupar a nivell local, de Cornellà, l’aplicació de la Llei de Memòria 
Històrica.  
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Per suposat estem d’acord, perquè fa molt anys que venim col·laborant amb 
diferents iniciatives de recerca, d’investigació, de divulgació de la nostra 
història i en defensa i reconeixement de les lluites per les nostres llibertats, 
amb la mateixa Associació o amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat, o amb 
CCOO o UGT, o amb la Fundació Utopia o impulsant nosaltres mateixos com 
Ajuntament. 
 
Per tant, acordem, primer determinar noms de vies i d’espais públics que 
puguin estar vinculats amb la dictadura franquista per modificar la 
nomenclatura.  
 
Dos, iniciar el procediment per retirar els símbols franquistes de les façanes. 
 
Tres, crear una Comissió tècnica per realitzar un inventari de llocs que tinguin 
un valor històric relacionat amb la memòria democràtica i antifeixista, per tal 
de declarar-los patrimoni de la ciutat i donar divulgació a la ciutadania. 
 
I tot això, mirant legalment que comporta i, com molt bé vaig parlar dimarts 
passat amb la Carmen Romero, que avui està present quan ens vam veure a 
l’Acte de les Dones, tenint en compte les seves aportacions en aquesta part de 
Comissió tècnica, que a més he vist, que desprès l’heu presentat com a 
esmena a aquesta Moció. 
 
Per tant, estaríem a favor de les esmenes que han presentat ICV-EUiA, ERC i 
Crida, i estaríem en contra de l’esmena de Ciutadans. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Per anunciar el nostre vot en contra, en coherència amb el que el nostre grup 
va votar al Parlament espanyol quan en el seu moment es va tramitar aquesta 
Llei. Perquè enteníem i entenem que aquesta Llei el que pretén és una 
memòria unànime i, nosaltres volem la memòria per conviure. I no creiem que 
l’esperit d’aquesta Llei convisqui precisament a això. No crec tampoc oportú, 
per qualificar-ho d’alguna forma, la caça de bruixes del nomenclàtor de la 
ciutat, perquè un comença per això i al final acabarem demanant la supressió 
del carrer Salvador Dalí. 
 
Jo crec, que la història és la que és per a bé o per a mal. Assumir-la, per a que 
no es tornin a repetir les mateixes errades. Però pretendre-la esborrar amb 
una goma, com si fos amb una goma d’esborrar, aquells aspectes de la 
història que no ens agradin, per cruels que hagin sigut i per cruels que puguin 
ser, tampoc em sembla de rebut. Per aquest motiu, votarem en contra. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En el nostre cas, agrair a l’Associació de Memòria Històrica i Democràtica del 
Baix Llobregat aquesta iniciativa, que no només s’ha presentat en aquest 
municipi sinó que s’ha presentat en d’altres municipis de la Comarca amb la 
voluntat, evident, d’anar resolent coses que es suposen ja s’haurien d’haver 
tingut resoltes, uns quants anys desprès de la mort del dictador. Que tenen a 
veure també amb espais de la ciutat i amb, jo crec, una certa visió cofoista i 
poc, una mica massa condescendent amb el que va passar amb la dictadura i 
amb la Guerra Civil. 
 
Jo crec que ja han passat molts anys i que, per tant, correspon que les coses 
les diguem pel seu nom i les posem al seu lloc. I en definitiva, aquest noms de 
carrers en alguns casos o alguna de les coses que es diuen doncs no estan 
escrites amb llapis i en paper, estan escrites amb sang de la gent que va morir, 
que van en alguns casos ser afusellats i, en altres casos els hi va costar el seu 
canvi de vida per la seva necessitat d’haver marxat del país. 
 
Jo havia preparat una intervenció amb les dues mocions que batallen sobre 
això, la tallaré en dues parts per no repetir-me. 
 
Mireu, nosaltres vam presentar una Moció per la recuperació de la memòria 
històrica de la lluita antifranquista de la figura Numen Mestre, el 22 de febrer 
de l’any 2001, en aquest Ple aprovada per majoria absoluta. 
 
Vam presentar una Moció per a què es tingués en consideració la proposta al 
Consell Municipal de la Dona, en el sentit que s’efectués l’assignació de noms 
de carrers de la ciutat a persones com la Maria Anfruns i Torres, Carme Forgas 
i Pahissa, Teresa Giralt i Montserrat, i, Trinitat Molas i Pallàs i, alguna altra 
gent, atesa la seva participació i la seva vinculació a la ciutat. Persones, totes 
elles, vinculades amb la lluita antifranquista. Moció presentada el 29 de març 
del 2001. 
 
Vam presentar una Moció referida al símbols franquistes que encara romanen 
a la nostra ciutat per a què fossin retirades. Moció aprovada per unanimitat i 
amb esmenes, aprovada el 29 de gener del 2004. 
 
Moció, conjunta en aquest cas amb altres Grups, pel reconeixement de la 
segona República i als Consistoris que van haver de la nostra ciutat, de la gent 
que va participar en els Consistoris de la nostra ciutat. Una Moció aprovada 
per majoria absoluta el 23 de febrer de 2006. 
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Moció sobre la memòria històrica i l’assignació pendent dels noms de carrers, 
rebutjada en aquest cas, rebutjada per la majoria de Grups d’aquell Consistori 
el 28 de febrer de 2008. 
 
El 28 de març de 2012, vam fer un prec demanant que tots aquells noms de 
carrers que havíem pactat ho intentessin col·locar en un Comissió de 
Nomenclàtor. 
 
I, per acabar, el 30 de gener de 2014 vam presentar una Moció, que en aquest 
cas si que va ser aprovada, per la Commemoració del 75é aniversari de l’exili 
republicà. 
 
Per tant, el nostre Grup, jo crec que fa molts anys que té clar que és el que 
defensa i que és el que proposa en la nostra ciutat i, així ho seguirem fent. I, 
per tant en aquest cas, estem a favor evidentment de la Moció que se’ns 
presenta. I, evidentment, estem a favor de les esmenes a la Moció que 
nosaltres mateixos hem fet, perquè creiem que el que fa és intentar concretar 
tot això que he dit, que no sé si se m’ha entès, però tot això que he dit que fa 
molts anys, des del 2001, que intentem portar a aquest Ajuntament. Perquè 
significa netejar la ciutat de símbols franquistes i reconèixer a la gent que va 
lluitar per la democràcia a la nostra ciutat. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Hola, bona tarda. 
 
Bé, en primer lloc donar un agraïment a l’Associació per la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat, per presentar aquesta Moció aquí a Cornellà 
com a altres Ajuntaments. I, alhora lamentar que 40 anys desprès de la mort 
del dictador encara estiguem així. 
 
En tot cas, és la situació en que estem, però bé, ja convé que posem fill a 
l’agulla i reparem la memòria històrica desprès de tants anys. 
 
En tot cas, està molt bé, em sembla interessant el seu contingut però caldrà 
anar molt més enllà. En tot cas, és un primer pas per anar treballant els temes 
de la memòria històrica i que puguem anar desenvolupant en un futur. 
 
En tot cas, no m’estendré més en els continguts perquè desprès tenim la 
Moció de condemna del franquisme i allà doncs podrem desenvolupar-nos 
més. Però en tot cas, en concret a l’esmena que hem presentat referent a 
aquesta Moció concreta, bé, explicar una mica la motivació de les esmenes. 
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La primera que se’ns proposa, realitzar un estudi que determini els noms de 
les vies i els espais públics. Evidentment estem d’acord, però ja fem el 
suggeriment de que hi ha dos carrers de personatges franquistes a la ciutat, 
que són el carrer Almirall Vierna i Víctor Pradera, que ja els tenim identificats. 
Llavors doncs que s’incloguin ja directament en aquest estudi. Si en l’estudi es 
troben més, fantàstic, però són dos carrers que ja es poden incloure. 
 
En tot cas, aprofitar l’avinentesa, bé això seria fruit d’un altre debat però, en 
tot cas, per citar que el carrer de l’Almirall Vierna coincideix exactament amb 
el traçat original d’un dels Camins Rals que passava per la ciutat, que també se 
li deia el Camí Vell de Sant Boi. I eren els antics camins de Cornellà. Dons el 
carrer Almirall Vierna, coincideix amb el traçat d’aquest antic Camí Ral. 
 
Igual que el de Víctor Pradera és un traçat molt interessant, coincideix també 
amb el traçat d’un altre Camí Ral que travessava la ciutat que s’anava cap a 
Martorell. 
 
Bé, no cal estendre’s en aquest contingut però, en tot cas, si que suggeríem 
que bé justament per conservar la memòria i la identitat i la història de la 
ciutat, són suggeriments que volem posar perquè es tinguin en compte. 
 
En el segon punt de la Moció, que es diu d’iniciar el procediment, que 
estableix l’ordenament jurídic, per tal de retirar els símbols franquistes de les 
façanes dels edificis. Evidentment d’acord, llavors fem una esmena d’establir 
un termini que sigui amb termini màxim d’un any. 
 
I, finalment, la tercera esmena, que es diu de crear una Comissió tècnica 
perquè realitzi un inventari de llocs que tinguin un valor històric relacionat 
amb la memòria democràtica i antifeixista. Establim que es convidin a 
participar en aquesta Comissió tècnica als representants de les entitats de la 
ciutat dedicades als estudis històrics i a la memòria històrica. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Evidentment, nosaltres estem d’acord en que s’ha de donar compliment a la 
Llei i procedir a la retirada de tots els símbols franquistes que puguin haver al 
municipi, ja siguin al nomenclàtor dels carrers, busts o d’altres. 
 
Ara bé, també considerem que ja és hora de que aquesta etapa es tanqui i 
deixem de parlar de l’Espanya del dos bàndols. De l’Espanya enfrontada, de 
vermells contra blaus. 
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En relació a les esmenes que aquest Grup ha presentat, exposar-les. En primer 
lloc, era afegir un punt que diu el següent “Consensuar amb la resta de 
formacions polítiques al Ple Municipal que correspongui la nova nomenclatura 
que passarien a tenir aquelles vies o espais públics amb noms vinculats a la 
dictadura franquista”. Ens sembla que això no ha de ser una feina de l’Equip 
de Govern sinó que ha de ser una feina que fem entre tots i totes. 
 
I en segon lloc, l’altre esmena que hem presentat és afegir un altre punt que 
diu “Tots els costos que el canvi de nomenclatura d’una via pugui ocasionar 
als veïns i veïnes de Cornellà, seran sufragats per aquest Ajuntament en la 
seva totalitat”. No ens sembla de rebut que si es canvien els noms dels 
carrers, en temes per exemple com les escriptures, siguin els propis ciutadans 
i ciutadanes els que hagin que fer-se càrrec d’aquests costos. Així que creiem 
que ha de ser l’Ajuntament qui s’encarregui dels mateixos. 
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
Volíem donar també les gràcies a l’Associació per la Recuperació de la 
Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat. 
 
I llavors jo volia fer un petit recordatori de qui eren aquests dos personatges, 
el senyor Víctor Pradera va ser un reconegut falangista fins a tal nivell que el 
pròleg de les seves obres complertes va ser fet pel propi Francisco Franco. 
Llavors això només, ja és suficient. 
 
I l’Almirall Vierna, va ser responsable de la matança de la carretera de Màlaga-
Almeria amb el “Crucero Baleares”, que va generar centenar de morts civils 
sobretot en dones i nens. 
 
Respecte al tema de caça de bruixes, recordar als senyors del PP, que a 
Cornellà no va morir cap feixista, cap, però si que van haver varis afusellats i 
molts consells de guerra. 
 
I la resposta a Ciutadans, és que aquest capítol es tancarà quan ens retornin 
als nostres morts, es digui la veritat històrica, es repari a les víctimes i es faci 
justícia i se’ls retorni la dignitat. Quan això passi es tancarà el capítol. I 
parlarem de tancar ferides. 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Parlar de veritat històrica, home, jo crec que la història és millor que la deixem 
pels historiadors. Perquè si la història l’ha de determinar Podemos, doncs 
home, no sé, no crec que sigui el més objectiu. 
 
I quan jo parlo de caça de bruixes del nomenclàtor de la ciutat, és que ho 
acabo de dir, és que es van prologar les obres d’un suposat escriptor, és que 
Dalí va escriure per a Franco. I molt cantants que ara van de progressistes van 
cantar per a ell també, també prohibirem les seves obres complertes. I farem 
que les obres de Dalí no s’exhibeixin i, traurem el carrer Salvador Dalí. 
 
Per tant, jo crec que la història hi està, que no s’ha de tornar a repetir aquests 
esdeveniments. Però home, 40 anys desprès que encara a un Ple de Cornellà 
estiguem parlant d’aquestes coses, home, jo no vaig viure la dictadura i vaig 
néixer en democràcia. Doncs, crec que és hora de que anem passant ja pàgina 
i aprenguem a conviure, que es tracta d’això, aprendre a conviure assumint el 
passat per a què les coses no es tornin a repetir en un futur. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Molt bé, si no hi ha més intervencions. Passaríem a votació primer les 
esmenes. Primer passaríem a votació l’esmena presentada per Cornellà en 
Comú – Crida per Cornellà, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pels Grups Municipals de CEC-CPC, 
ERC-AM i ICV-EUiA-EP-E amb registre d’entrada 43616 és aprovat per majoria 
absoluta 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, senyor/a 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. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem a votació l’esmena presentada per Ciutadans. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s amb 
registre d’entrada 43595 és rebutjada pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
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Grup Municipal 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. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Per tant s’incorpora l’esmena presentada pels tres Grups municipals al text de 
la Moció. I ara es passa a votar el text de la Moció. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Aquesta Alcaldia ha rebut una petició de l’Associació per la Memòria Història i 
Democràtica del Baix Llobregat, en la que demanen que el Ple Municipal debati un 
conjunt d’accions per desenvolupar a l’àmbit local l’aplicació del que s’estableix en 
l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica aprovada per les Corts Generals el 26 de 
desembre de 2007, 
 
Per abordar una proposta per debatre aquesta qüestió, és necessari tenir present el 
grau de sensibilització que sobre aquest tema s’ha tingut, que es pot constatar amb 
fets concrets relacionats amb el reconeixement dels fets històrics que varen permetre 
contribuir a la recuperació de la democràcia en el nostre país, tant a nivell col·lectiu 
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com individual; com han estat, entre altres l’atorgament del Premi Humanitats Ciutat 
de Cornella (2009) a l’esmentada Associació per contribuir en la divulgació de la 
memòria històrica, la col·locació d’un “Monòlit en reconeixement al Moviment 
Obrer”, ubicat a la carretera d’Esplugues (davant de Comissions Obreres), la creació 
d’un Itinerari del Moviment Obrer, que pretén donar a conèixer alguns dels indrets 
destacats de la lluita obrera; o l’aprovació de la denominació d’algunes places i 
carrers, com la plaça Oleguer Bellavista, o el carrer Isabel Aunión, entre altres. 
 
També cal tenir cura del que estableixen les disposicions que preveu el mateix 
articulat de l’esmentada Llei, algunes d’elles ja executades, inclús abans de la seva 
aprovació, com per exemple la modificació de quasi la totalitat dels noms de les vies i 
places que havien estat fixades pel règim franquista, o la retirada de símbols 
instal·lats en espais i instal·lacions públiques, 
 
Des de la instauració de la democràcia al nostre país, l’Ajuntament ha anat 
col·laborant en les diferents iniciatives privades per la recerca, la investigació i la 
divulgació de la nostra historia, per considerar-ho com un valor essencial del seu 
patrimoni com a ciutat, com les realitzades amb la Fundació Utopia, el Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat, la mateixa Associació per la recuperació de la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, o les Centrals Sindicals CCOO i UGT. 
 
La proposta presentada és un pas més per saber d’on venim, per restituir injustícies, 
per recuperar drets, fonamentalment els de la dignitat, i sobretot per construir un 
futur basat en els valors com el diàleg, el respecte, la pau, la diversitat, la concòrdia, 
 
Per tot això, i sobre aquells aspectes que son de competència municipal, aquesta 
Alcaldia, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un estudi que determini els noms de les vies i els espais públics que 
encara puguin estar vinculats a la dictadura franquista, amb l’objectiu d’obrir el 
procés de modificació de la seva nomenclatura, si s’escau, d’acord amb el que està 
previst a la normativa vigent. 
 
Incloure en aquest estudi la proposta de canvi de noms dels carrers “Almirall Vierna” i 
de “Víctor Pradera” per la seva al·lusió a personatges franquistes. 
 
Tenir en compte el suggeriment de canvi de nom de “Camí vell de Sant Boi” (per 
l’actual Almirall Vierna) i de “Camí Ral” (per l’actual Víctor Pradera) atenent que el 
traçat d’aquests carrers corresponen al traçat original dels camins històrics de 
Cornellà, per així presentar la història i la identitat de la ciutat. 
 
Segon.- Iniciar el procediment, que estableix l’ordenament jurídic, per tal de poder 
retirar els símbols franquistes de les façanes dels edificis en el nostre terme municipal, 
que encara estiguin col·locades, de manera que siguin retirats en un termini màxim 
d’un any. 
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Tercer.- Crear una comissió tècnica perquè realitzi un inventari dels llocs que tinguin 
un valor històric relacionat amb la memòria democràtica i antifeixista, per tal que 
aquest Ple pugui declarar-los patrimoni cultural de la ciutat, i es procedeixi 
posteriorment a la seva senyalització. Convidar a participar en aquesta Comissió 
Tècnica als representants de les entitats de la ciutat dedicades als estudis històrics i a 
la memòria històrica. 
 
Quart.- Notificar el contingut del present acord a l’Associació per la Memòria Història 
i Democràtica del Baix Llobregat 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació la Moció amb l’esmena presentada pels Grups Municipals de 
CEC-CPC, ERC-AM i 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. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

 
 
 
 
Punt tretzè.- Designar les persones que han de representar a aquest 
Ajuntament en els òrgans del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 

Designar representants al 
Consell de les Dones del 

Baix Llobregat, 

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 
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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 
 
 

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. 
 
Bona tarda. 
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El 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. A Cornellà, per ser un municipi major de 50.000 habitants, ens 
correspondrien quatre representants en els òrgans d’aquest Consell. I 
aquestes quatre delegades a l’assemblea haurien d’estar escollides 
democràticament mitjançant participació en el Consell Municipal de les 
Dones. Així com una representant en la Junta Permanent, que recomanen que 
sigui la Regidora responsable de la Dona d’aquest municipi. 
 
Així doncs, en el Consell de la Dona tant d’octubre com de novembre, vam 
aprovar els noms de les quatre dones que va proposar el Consell i que es va 
debatre en el mateix. I que les representants a l’assemblea proposades i 
aprovades pel Consell de la Dona són la senyora Matilde Gómez Gómez, la 
senyora Concepción Velarde Cidoncha, la senyora Montserrat Gironés García i 
la senyora Carmen Espuña Cerezo. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Aquest és un punt que estava al Ple, a l’ordre del dia del Ple passat i bé, 
simplement en primer lloc ens agradaria saber, perquè nosaltres no vam 
poder assistir al Consell de la Dona com va quedar la situació en la 
discrepància que va haver en el nomenament de dues persones o de quatre. 
 
Bé i, entrant ja en el fons de la qüestió, les persones elegides per representar 
a l’Ajuntament són totes membres d’associacions. Havent-se pogut designar a 
altres persones, com per exemple, membres de la societat, Regidors o 
Regidores, entre d’altres.  
 
Així doncs, en aquest sentit, el nostre vot serà abstenció perquè no hi ha 
ningú neutre en aquest sentit per a fiscalitzar el funcionament d’aquest òrgan. 
 
Considerem que hauria sigut convenient, a més de designar a aquestes 
persones, haver designat a un Regidor o representant de cada partit, per a 
poder controlar el funcionament del mateix. 
 
 
Senyora Rocio García Pérez, Presidenta-Delegada de la Comissió Informativa 
de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Simplement recordar que no vau assistir al Consell de la Dona del mes 
d’octubre, com si vau fer al Consell de la Dona del mes de novembre. Allà es 
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va tornar a llegir l’Acta aprovada en el mes d’octubre. Recordar que aquí ja és 
un punt que es va portar, però que a l’Acta no es va poder comprovar perquè 
no va donar temps material de que arribés als Grups. 
 
Quan vam comprovar amb els Grups, que van presentar les al·legacions en 
l’anterior Ple i vam veure que estaven inclosos els quatre noms, doncs ho vam 
tornar a passar pel Consell de la Dona i, va quedar clar, que es va tornar a 
llegir a l’Acta d’octubre i, constaven les quatre persones. Si haguéssiu estat al 
Consell de la Dona del mes d’octubre hauríeu vist que és un tema que es va 
debatre, que es va parlar, que es va resoldre obertament i democràtic. 
 
 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 
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Punt catorzè.- Designar representant d’aquest Ajuntament al Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana. 

Designar representants al 
Consell Territorial de la  
Propietat Immobiliària de 

Barcelona 

MOCIÓ 
 
... 
 
L’Ordre EHA 2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d'Economia i Hisenda, determina 
l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària de Madrid i 
Barcelona, i estableix el procediment de designació de representants locals en 
diversos òrgans col·legiats, en execució de les previsions contingudes al Reial Decret 
417/2006, de 23 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari. 
 
Atès que realitzat el procediment d’elecció dels representants municipals previst en 
l’article 2.3 d’aquesta Ordre, segons comunicació rebuda del Secretari del Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana, aquest 
Ajuntament ha resultat escollit per ocupar una de les vocalies, el que fa necessari 
designar a la persona que, en representació d’aquest, formi part de l’esmentat 
Consell. 
 
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 
designació del representant municipal al Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representant d'aquest Ajuntament al Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana, als Regidors següents: 
 

 Titular:  Senyor Sergio Fernández Mesa 
Tinent d’Alcalde i Regidor delegat d’Economia i Governança 

 

 Suplent:  Senyor Antonio Martínez Flor 
Tinent d’Alcalde i Regidor delegat d’Espai Públic i Convivència 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als/les Regidors/res afectats/des, així com al Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona (àmbit metropolità), a través del 
seu Secretari, mitjançant certificació acreditativa d'aquest, fent-li constar que el 
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representant suplent designat per aquest Ajuntament podrà substituir al titular amb 
plenitud de drets, en els casos d'absència d'aquest, sense necessitat de previ i especial 
apoderament. 

 
... 

 
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 14 que és designar representant d’aquest Ajuntament al Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona – Àrea Metropolitana. 
 
Bé, en aquest Consell, hi ha d’haver un representant per tots aquells municipis 
que formen part del Consell i que tenen més de 50.000 habitants. I en aquest 
cas, tots aquests Ajuntaments que tenen més de 50.000 habitants voten a un 
d’ells perquè sigui el seu representant. 
 
En aquest cas hem estat escollits, l’Ajuntament de Cornellà, com a 
representant dels municipis de més de 50.000 habitants en aquest Consell de 
la Propietat Immobiliària. I, per tant, hem de nomenar representant. La 
proposta és que el titular d’aquest Consell sigui el senyor Sergio Fernández 
Mesa i el suplent el senyor Antonio Martínez Flor. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Considerem que amb un Govern que ara mateix no té majoria absoluta, no ha 
d’imposar a un candidat, sinó que la resta de Regidors d’aquest Consistori té 
la mateixa condició per a poder assistir o anar com a representants d’aquest 
Ajuntament al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona. 
 
Per tant, s’hauria d’haver donat l’opció què la resta de regidors haguessin 
pogut presentar una candidatura per acudir a aquest Consell. 
 
 

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

 



 
 

 
 

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

 

 89 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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 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 quinzè.- Nomenar vocals del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat 
pel mandat 2015-2019, en representació de les Institucions més 
significatives de la Ciutat i de les persones d’especial rellevància ciutadana. 

Nomenar vocals del Consell 
de Ciutat de Cornellà pel 

mandat 2015-2019. 

MOCIÓ 
 
... 
Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple 
Municipal  va aprovar durant l’anterior mandat la creació del Consell de Ciutat, com a 
màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per a la determinació de les 
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grans línies de la política municipal que incideixen en el desenvolupament estratègic, 
econòmic, social, cultural i sostenible, així com la regulació del seu règim jurídic i de 
funcionament mitjançant el Reglament Orgànic Municipal. 
 
Atès que segons disposa l’article 104 del Reglament Orgànic municipal, sota la 
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha d’estar 
integrat per un màxim de dos Vicepresidents designats per l’Alcaldia i per una 
representació dels diferents grups polítics municipals i dels diferents Consells 
Sectorials de Participació, així com, també, per representants de les institucions més 
significatives de la ciutat i per ciutadans i ciutadanes de Cornellà, escollits de forma 
molt diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i sensibilització social.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa aquest mateix precepte, correspon al Ple, 
a proposta de l’Alcaldia, nomenar fins a 10 representants de les Institucions més 
significatives de la Ciutat i fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana, com a 
vocals del Consell de Ciutat 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
233/2015, de 30 de març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es fa 
necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, més 
concretament, a la renovació dels membres del Consell de Ciutat per aquest mandat 
2015-2019, en haver finalitzat el mandat del Consell de Ciutat anterior com a 
conseqüència del que disposa l’article 104 in fine del ROM, que circumscriu el mandat 
dels seus membres als quatre anys de vigència de cada mandat del Consistori. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides i 
d’acord amb les previsions contingudes al ROM, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar a les persones que a continuació es relacionen com a vocals del 
Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat pel mandat 2015-2019 en representació, 
respectivament, de les Institucions més significatives de la Ciutat i de les persones 
d’especial rellevància ciutadana: 
 
Institucions més significatives de la ciutat 
 

 Sr. Alejandro Talavera Nos 
UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ 

 

 Sr. Eugeni Tamarit i Oró 
ORFEÒ CATALONIA 

 

 Sr. Antonio Martín Muñoz 
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO 
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 Sra. Pura Velarde Cidoncha 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CORNELLÀ (FAVCO). 

 

 Sr. Juan Miguel Villalón Plaza 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA 

 

 Sr. Eduardo Jodar Larena 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA 

 

 Sr. Joan García García 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 

 Sra. Dolors Campos Rodríguez 
CORNELLÀ COMPRA A CASA 

 

 Sra. Mª Dolores Crisóstomo Moreno 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CORNELLÀ. 

 

 Sr. Juan Antonio Fernández Viader 
GREMI D’INSTALADORS DEL BAIX LLOBREGAT 

 
 
Persones d’especial rellevància ciutadana 
 

 Sr. Josep Nadal Tusset 
 

 Sr. Helena Porras Mascaró 
 

 Sr. Benigno Martínez Ojeda 
 

 Sr. José A. Gallego Soto 
 

 Sra. Esperanza Mejías Román 
 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les persones afectades pel seu coneixement i 
efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la publicació de la composició íntegra definitiva del Consell de Ciutat, que 
s’haurà de mantenir permanentment actualitzada en la Seu electrònica municipal, en 
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment amb el que preveu l'article 21 del 



 92 

ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

 
... 

 
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 15 és nomenar vocals del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat 
pel mandat 2015-2019, en representació de les Institucions més significatives 
de la Ciutat i de les persones d’especial rellevància ciutadana. 
 
Bé, això surt en el ROM a l’article 104, que parla del Consell de Ciutat i en 
aquest es diu que aquest Ple podrà nomenar, a proposta de l’Alcaldia fins a 10 
representants de les Institucions més significatives de la Ciutat i, fins a cinc 
persones d’especial rellevància ciutadana, com a vocals del Consell de Ciutat, 
en aquest cas. 
 
També recordo que abans en un Decret del començament d’aquest Ple, hem 
aprovar el nomenament de les cinc persones que també formen part o 
formaran part d’aquest Consell de Ciutat, que van ser escollides per sorteig 
que es va realitzar en aquesta Sala de Plens i que va ser absolutament públic, 
com no pot ser d’una altra manera. 
 
En tot cas i, en el que ocupa en aquest punt, dir que les Institucions més 
significatives d’aquesta ciutat, en aquest cas, les deu que es tindran en 
compte és la Unió Esportiva Cornellà, l’Orfeó Catalonia, l’Asociación Cultural 
Recreativa Peña Dominó San Ildefonso, la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Cornellà (FAVCO), la Unión General de Trabajadores de Catalunya, 
la Confederación Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Cruz 
Roja Española, Cornellà Compra a Casa, la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Cornellà, el Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat. Dir 
que aquestes, aquestes deu són les mateixes que hi havia fins ara en el 
mandat anterior amb un canvi que en el seu moment també es va comentar, 
que és, que en el mandat anterior estaria el Patronat d’aquí de Cornellà i en 
aquest mandat estarà l’Orfeó Catalonia. És aquest canvi. 
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Òbviament, el que s’ha de dir, és que cada associació el que fa és escollir al 
seu representant que s’incorpora com a membre d’aquesta associació al 
Consell de Ciutat. 
 
I, per altra banda les persones d’especial rellevància ciutadana, en aquest cas, 
serien el senyor Josep Nadal Tusset, la senyora Helena Porras Mascaró, el 
senyor Benigno Martínez Ojeda, el senyor José Antonio Gallego Soto i la 
senyora Esperanza Mejías Román, que són també les mateixes que van estar 
en el mandat anterior. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Només per recordar que el Consell de Ciutat és una eina que nosaltres creiem, 
que és important de la ciutat. És una eina que es va posar en funcionament a 
mig mandat o tres quartes parts de mandat que, per tant, no es va posar en 
funcionament a l’inici del mandat. I, per tant, entenem que és raonable que 
aquelles persones que han començat, que tenen una dinàmica, que participen 
del Consell de Ciutat, doncs puguin mantenir-se almenys mentre es faci una 
revisió del ROM. 
 
I com el Consell de Ciutat i el reglament del Consell de Ciutat penja del ROM, 
nosaltres creiem que el més raonable és que en el moment en què revisem i 
reformem i reactualitzem el Reglament Orgànic Municipal i, per tant, els 
reglament que hi pengen com el del Consell de Ciutat, es pugui plantejar una 
actualització del noms i de les persones. Sempre amb un criteri que per a 
nosaltres és bàsic, que és el de màxim consens i la màxima representativitat 
de les persones que formen part del Consell de Ciutat. 
 
Aquestes coses, per nosaltres importants i que ja les situem, però creiem que 
és important que en parlem, és que per a nosaltres només cinc persones 
escollides per votació, per sorteig dels ciutadans individuals que s’han pogut 
presentar, és poquet. I per tant, una de les coses que creiem que segurament 
haurem d’ampliar, és el nombre de persones que accedeixen al Consell de 
Ciutat a través d’aquest sorteig. 
 
Creiem que és una eina important i que és important que la gent es motivi per 
participar-hi. Per tant, el repte que tenim en aquests moments, és fer que el 
Consell de Ciutat realment sigui una eina, una eina útil de debat de les 
necessitats i dels problemes que té la nostra ciutat. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Les persones que han estat escollides aleatòriament mitjançant sorteig públic 
i les escollides a cada Consell per votació de cadascun dels i els representants 
polítics, en semblen correctes. Ara bé, amb quins criteris es considera que les 
entitats més significatives de la ciutat són les que ens trobem relacionades en 
aquesta proposta d’acord?. Per què ens trobem unes i no ens trobem uns 
Castellers amb la quantitat de gent que mobilitzen?. Per posar un exemple i, 
sense que ens haguem de centrar amb els Castellers. 
 
A l’hora també, amb quins criteris també ens agradaria saber que s’han 
escollit a les persones d’especial rellevància ciutadana. En cap cas estem diem 
que aquestes persones proposades no siguin persones rellevants i que no 
hagin de ser-hi. Però per què elles i per què no unes altres?. 
 
A finals d’octubre vam demanar que se’ns facilités el currículum de les 
persones proposades i sota quins criteris. Vam demanar-ho per escrit i a data 
d’avui no hem obtingut aquesta informació. 
 
Considerem que s’hauria de consensuar i treballar sobre uns criteris per poder 
decidir quines han de ser aquestes entitats i persones representatives de la 
ciutat i, en aquest moment, no és així.  
 
No podem votar a favor de la representació proposada pel Consell de Ciutat, 
perquè no considerem que la ciutadania de Cornella hi estigui de ple 
representada. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
En relació amb les institucions més significatives, a nosaltres ens sembla que 
això és una designació totalment arbitrària i sense cap mena de criteri, 
únicament a discreció de l’Equip de Govern. Com és unilateral, Ciutadans no 
donarà suport a aquesta unilateralitat. 
 
Si que és cert que se’ns va preguntar si estàvem d’acord o no i nosaltres vam 
respondre que havia coses amb les que nos estàvem d’acord. A partir d’això 
no se’ns va donar cap resposta més. Per tant, el nostre vot serà en contra. 
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Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
Ràpidament per explicar el sentit del vot, que serà negatiu. I volíem fer una 
qüestió o deixar clara també una qüestió prèvia. Evidentment per nosaltres el 
fet de la pertinença a una associació, sempre és un valor afegit. Parlem 
evidentment de les associacions a les quals s’està fent referència amb aquesta 
tria. 
 
Sí que també volem deixar clar que no estem en contra, no pot ser d’una altra 
manera, del Consell de Ciutat i de que sigui un òrgan de representació. Però 
tenim un criteri diferenciat del que hauria de ser la representació en aquells 
organismes que al final el que poden fer és traslladar el sentir ciutadà al 
conjunt de l’administració o, en aquest cas, al conjunt de l’Ajuntament. 
 
No pensem que s’hagin de crear uns representants des del propi organisme 
sinó que s’ha de treure fora la representació, s’ha de motivar, s’ha de facilitar, 
s’ha de generar organismes als barris i des d’aquests organismes de barris que 
es pogués fer el plantejament. De fet nosaltres, des d’un punt de vista 
programàtic, ho tenim recollit com la designació de delegats d’assemblea de 
barri. És per això que el nostre vot serà en un sentit contrari, però sense que 
sigui un qüestionament del Consell de Ciutat. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
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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 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 setzè.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament del Sr. José Manuel Parrado Cascajosa, amb l’exercici d’un 
activitat privada per compta aliena i en règim laboral. 

Declarar la compatibilitat 
del Regidor Sr. José Manuel 
Parrado Cascajosa. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Vista la petició efectuada pel Regidor del Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP), Sr. José Manuel Parrado Cascajosa, 
sol·licitant la declaració de compatibilitat entre la seva condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament amb l’exercici d’una activitat privada, per compta aliena i en règim 
laboral, consistent en l’exercici de les funcions d’apoderat de l’oficina de l’entitat 
bancària “La Caixa” situada al carrer Catalans, 13-17 d’aquest municipi. 
 
Atès que el senyor José Manuel Parrado Cascajosa va prendre possessió com a 
Regidor d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el dia 13 de juny de 
2015 i exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació en règim de dedicació parcial, en 
la seva condició de Regidor Delegat d’Acció Comunitària i Esports, amb una dedicació 
mínima de 20 hores setmanals, percebent per això les retribucions establertes per 
acord plenari adoptat el dia 2 de juliol d’enguany, per import de 16.523,89 euros 
anuals.  
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, el règim de dedicació parcial, a diferència del de 
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dedicació exclusiva, no comporta una situació d’incompatibilitat per a l’exercici 
d’altres activitats públiques o privades ni l’aplicabilitat de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre,d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques, 
ja que, a diferencia del que s’estableix a l’apartat 1 d’aquest precepte respecte del 
règim de dedicació exclusiva, respecte del de dedicació parcial no es contempla cap 
limitació per aquest concepte ni cap remissió legislativa a aquesta norma. 
 
Atès que, no obstant això, l’article 60 del ROM estableix el deure dels regidors i 
regidores de posar en coneixement de l’Ajuntament tota circumstància que sigui 
susceptible de generar una situació d’incompatibilitat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe núm. 103/2015, de data 19 novembre, 
emès per la Secretaria General, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidor d’aquest Ajuntament 
del senyor José Manuel Parrado Cascajosa, amb l’exercici d’una activitat privada, per 
compta aliena i en règim laboral, consistent en l’exercici de les funcions d’apoderat de 
l’oficina de l’entitat bancària “La Caixa” situada al carrer Catalans, 13-17 d’aquest 
municipi.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat i al Departament de Recursos Humans, 
pel seu coneixement i efectes. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
El punt 16, que és declarar la compatibilitat de la condició de Regidor d’aquest 
Ajuntament del senyor José Manuel Parrado Cascajosa, amb l’exercici d’una 
activitat privada per compte aliena i en règim laboral. 
 
Bé, tots sabem que el senyor Parrado exerceix el seu càrrec en aquesta 
corporació en règim de dedicació parcial en la seva condició de Regidor 
delegat d’Acció Comunitària i Esports. En aquest cas, el règim de dedicació 
parcial no és incompatible amb l’exercici d’altres funcions laboral dintre 
d’activitats públiques o privades, però sí que, òbviament i segons l’article 60 
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del ROM, que hi ha el deure de comunicar a aquest Ajuntament aquesta 
activitat per veure si és incompatible o no és incompatible. 
 
En aquest cas, com he dit, la dedicació parcial no és incompatible amb aquest 
exercici d’una funció privada i, per tant, el que fem és declarar la 
compatibilitat proposada a la declaració de la compatibilitat entre la condició 
de Regidor del senyor Parrado i la seva activitat privada. 
 
 

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

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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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ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
Primer.- Aprovar acord de la Comissió Paritària per recuperar el 25,56% i 
29,44% de les quanties deixades de cobrar de la Paga de Nadal de l’exercici 
2012. 

Aprovar acord Comissió 
Paritària per recuperar el 
25,56% i 29,44% Paga de 

Nadal. 

MOCIÓ 
 
... 
 
Atès que per aplicació de les disposicions del Reial Decret Legislatiu 20/2012, de 13 de 
Juliol de 2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, el personal d’aquest Ajuntament, va veure reduïdes les seves 
retribucions en les quanties que els hi hagués correspost percebre en el mes de 
Desembre com a conseqüència de la supressió, tant de la paga extraordinària com de 
la paga addicional de complement de destí i pagues addicionals equivalents del citat 
mes. 
 
Atès que el Real Decreto Ley 10/2015, d’11 de setembre, estableix la recuperació de 
part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal 
al servei de les administracions públiques i del sector públic estatal. 
 
Atès que la quantia a recuperar que estableix el Reial Decret Llei 10/15 és la que 
correspon al 25,56% de les quantitats no cobrades, segons el sistema de meritació 
ordinari, pel personal funcionari.  
 
Atès que la sentència 179/2015, de 20 de maig, dictada pel Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, per la que s’ordena el pagament al personal laboral de la quantia 
meritada entre l’1 de gener i el 10 de juliol de 2014, que correspon al 53,88% de la 
totalitat de la paga de Nadal de 2012 deixada de percebre per aplicació del Reial 
Decret Legislatiu 20/12, de 13 de juliol de 2012, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
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Atès que en el mes de juny de 2015, es va abonar tant al personal funcionari com al 
personal laboral, el 24,44% de les quanties deixades de percebre, i que en 
conseqüència el percentatge pendent d’abonar és el 29,44%. 
 
Vist l’acord adoptat en el si de la Comissió Paritària constituïda per l’estudi i informe 
per l’aplicació de les previsions del citat text, de data 6 d’octubre de 2015. 
 
Ateses les quanties deixades de percebre per l’aplicació del Reial Decret Legislatiu 
20/2012, de 13 de Juliol de 2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, per part del personal d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que existeix crèdit adequat i suficient a les partides pressupostàries per atendre 
la despesa. 
 
Atès que per acord de Ple de 31 de Juliol de 2014, en aplicació de les disposicions 
addicionals novena i dotzena de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, 
incorporades respectivament pels apartats trenta sis i trenta set de l’article primer de 
la Llei 27/2013 de data 27 de desembre de Reforma i Sostenibilitat de l’Administració 
Local, es va acordar incloure a la plantilla de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al 
personal del Consorci per la Promoció i Dinamització del Comerç a Cornellà de 
Llobregat. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar l’Acord de la Comissió Paritària de data 6 d’octubre de 2015, per la 
recuperació del 25,56% pel personal funcionari i del 29,44% pel personal laboral, de 
les quanties deixades de cobrar al desembre de 2012, en aplicació del que estableix el 
RDL 10/15 i la sentència núm. 179/15 del Jutjat social núm. 13 de Barcelona, i que les 
citades quanties es facin efectives junt amb la mensualitat de desembre del 2015 per 
tot el personal. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per l’abonament d’aquests percentatges de 
les quanties deixades de percebre al desembre de 2012, en aplicació del Reial Decret 
20/2012, per un import màxim de 263.358 Euros, amb càrrec a les partides 
pressupostàries corresponents. 
 
Tercer.- El personal d’aquest Ajuntament afectat pel Reial Decret Legislatiu 20/2012, 
que en el moment de l’aplicació de la disposició addicional dècima segona de la Llei 
de Pressupostos Generals per l’any 2015, no es trobi en situació de servei actiu, per 
causa de jubilació o altra causa, els hi serà abonat el percentatge corresponent de les 
quanties no cobrades de la paga de Nadal de 2012, prèvia petició presentada en el 
registre general de l’Ajuntament. 
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Quart.- El personal d’aquest Ajuntament afectat pel Reial Decret Legislatiu 20/2012, 
que en el moment de l’aplicació de la disposició addicional dècima segona de la Llei 
de Pressupostos Generals per l’any 2015, hagués mort, la petició de cobrament del 
percentatge corresponent de la paga deixada de percebre s’haurà de presentar al 
registre general de l’Ajuntament, pels seus hereus segons la normativa civil. 
 
Cinquè.- Aprovar l’aplicació de la mateixa normativa al personal incorporat a la 
plantilla d’aquest Ajuntament provinent del Consorci per la Promoció i Dinamització 
del Comerç a Cornellà de Llobregat. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa d’aquest 
Ajuntament, al departament de Recursos Humans i als interessats. 
 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Sergio Fernández Mesa, President-Delegat de la Comissió 
Informativa d’Economia i Innovació. 
 
Jo ja vaig comentar a la Comissió Informativa que aquest punt havia de venir 
d’urgència, atès que ve derivat d’un acord amb la Comissió Paritària d’aquest 
Ajuntament amb els Sindicats i en funció també, d’un Decret que va sortir per 
part del Govern de l’Estat. 
 
Vam haver de fer una modificació de crèdit en el Ple anterior per posar els 
diners per fer front al que ara explicaré i, òbviament, fins que aquesta 
modificació de crèdit no ha estat, no ha passat el seu període d’exposició 
pública i, per tant, s’ha pogut comptabilitzar, doncs no s’ha pogut fer 
l’expedient del que estem parlant ara mateix. 
 
L’acord és el següent, és aprovar l’acord de la Comissió Paritària per recuperar 
el 25,56% i el 29,44% de les quanties deixades de cobrar de la Paga de Nadal 
de l’exercici 2012. I, òbviament, em refereixo al personal d’aquesta casa, ja 
sigui el personal funcionari o bé el personal laboral. 
 
Per què aquestes quantitats de 29,44% per un costat i 25,56% per un altre?. 
Doncs molt senzill, perquè els laborals doncs van tenir una sentència al mes 
de maig, maig-juny, en la qual aquest Ajuntament havia de tornar el 53,88% 
d’aquella paga que es va treure pel Govern de l’Estat en el 2012. En aquest cas 
el que es va fer és donar al juliol del 2015 el 24,44%, i la diferència que és 
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aquest 29,44%, és que el que ara proposem, segons el Decret Llei que es va 
aprovar a l’octubre d’aquest any. 
 
En canvi, en els funcionaris, el que s’ha de donar és el 50% que és la part 
meritada, en aquest cas, segons diu aquest Decret Llei. Al juny també del 2015 
se’ls va donar el 24,44%, exactament igual que al personal funcionari i, per 
tant, per arribar a aquest 50% doncs queda el 25,56%. És a dir, laborals 
53,88%, per això per arribar a aquesta quantitat tenim en compte que vam 
donar el 24,44% queda el 29,44%. I els funcionaris 50%, tenim en compte que 
vam donar el 24,44% queda el 25,56%. 
 
Com he dit això, òbviament, no potser d’una altra manera. És una proposta 
que es porta a aquest Ple perquè ve desprès d’un Decret Llei i que està 
consensuada també amb la Comissió Paritària que està composada per aquest 
Ajuntament i pels Sindicats que tenen representació en aquesta Casa. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Evidentment, nosaltres estem a favor en tot el que sigui en benefici dels 
treballadors i més recuperar sous que els pertany a ells, votarem a favor. 
 
Ara bé si que s’ha de reflexionar de per què a l’any 2015 estem aprovant 
retornar sous del 2012. Si hi ha diners per gastar en unes coses, hi ha diners 
també per altres coses. 
 
 
Senyor Vidal Aragonés Chicharro, Portaveu del Grup Municipal CEC-CPC 
 
No anava a intervenir, aquest Grup no anava a intervenir en aquest punt. Però 
evidentment, si tenim la desgràcia que els treballadors públics i les 
treballadores públiques els hi van aplicar d’una manera il·legal una norma, 
s’han vist obligats i obligades a presentar una demanda derivada d’una 
normativa del 2012 i no tenen una sentència ferma fins al 2015, evidentment, 
no es pot pagar abans. 
 
Primer responsable, que no s’ha explicat en aquest Ple, el Partit Popular, quan 
aprova una normativa que és declarada il·legal pels Tribunals. I, evidentment, 
el que fa aquest Ajuntament és allò que li obliga la Llei i en el moment que li 
obliga la Llei. 
 
Aquest Grup, sempre està sent molt crític amb el Govern Local però en un 
supòsit com aquest que el que fa és única i exclusivament, complir amb la 
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legalitat, en el moment en el qual té una sentència ferma, ens hem de mostrar 
a favor de que els treballadors i les treballadores, cobrin allò que realment els 
corresponia i que el Partit Popular a través de normativa va intentar deixar-li 
sense efecte. 
 
I, evidentment, no podem entendre ni compartir cap comentari que no sàpiga 
situar el que significa això, per què passa al 2015 i no es podia fer efectiu al 
2012. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aprofito per dir que l’aclariment és correcte, per tant, la percepció del Grup 
de Ciutadans és totalment distorsionada. I cal recordar que aquest 
Ajuntament va trobar un mecanisme per a què els treballadors no perdessin 
aquests diners i ho van cobrar. 
 
 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a, 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. 

 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
Primera.- Informació de l’Alcaldia sobre estadística de violència de gènere. 

Informació de l’Alcaldia 
sobre estadística de  

violència de gènere. 

 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ahir ja es va explicar en l’Acte de denúncia de la situació que es viu entorn a la 
violència de gènere, que havien perdut la vida 53 dones i 8 menors. 
 
I el que fem és donar compliment a un acord del Ple per compartir, denunciar 
i esperar, que això és més que una estadística. Són vides i ahir vaig tenir 
l’oportunitat d’explicar el sentiment que crec que compartim tots els Grups 
municipals. 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
Segona.- Moció dels Grups Polítics Municipals de CEC-CPC, ERC-AM I ICV-
EUiA-EP-E, de condemna del franquisme i per la justícia universal. 

Moció de CEC-CPC, ERC-AM, 
i ICV-EUiA-EP-E, de condemna 

del franquisme i per la justícia 
universal 

MOCIÓ 
 
... 
 
Aquest 20 de novembre es compleixen 40 anys de la mort del general colpista 
Francisco Franco. En aquest nefast aniversari del dictador d’una Espanya molt petita i 
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confinada en el terror d’un Règim que va començar com va acabar, assassinant, 
volem condemnar contundentment la dictadura franquista i fer les següents 
observacions: 
 
L’estat espanyol va patir una salvatge dictadura fruit d’un cop d’estat sagnant en 
contra de la legalitat democràtica republicana. Va començar un 17 de juliol de 1936, 
ja que a molts llocs no va haver-hi guerra només repressió ferotge i no va finalitzar 
amb la mort del dictador el 20 de novembre de 1975. 
 
 
Que tots els crims comesos són catalogables com a crims de lesa humanitat i/o 
genocidi. 
 
Que aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la llei 
d’amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i col·laboradors 
del règim dictatorial. 
 
Que el 1978 es va aprovar en un referèndum votat per una minoria del cens actual 
una constitució monàrquica sense opció a restablir la legalitat republicana abolida 
per la força de les armes. 
 
Que aquest referèndum va tenir com a conseqüència legitimar com a cap d’estat un 
rei designat per Francisco Franco, que el 22 de juliol de 1969 va jurar fidelitat als 
“principios fundamentales del movimiento” i va ser coronat rei el 22 de novembre de 
1975, al cap de dos dies de la mort del dictador. 
 
Que cap govern de l’estat d’aquesta feble democràcia des de llavors ha condemnat el 
franquisme ni ha treballat com a deure democràtic a favor dels drets humans, per la 
veritat, la justícia i la reparació de les víctimes dels crims de l’estat franquista. 
 
Que el 2007 el govern socialista va aprovar la llei 52/2007 anomenada de la 
Memòria, més aviat de l’oblit i punt final, que no ha arribat a aplicar-se en la seva 
totalitat. 
 
Tot i això és indicatiu del dèficit democràtic espanyol que menysprea les víctimes i les 
equipara amb els seus botxins constituint un greuge inadmissible, amb el vell i fals 
argument dels dos bàndols, quan la immensa majoria de les víctimes ho van ser 
després de la victòria dels feixistes. 
 
Que no s’ha produït la ruptura democràtica i que les estructures franquistes han 
perdurat sota altres noms, com ho han fet les persones que les van conformar, 
funcionaris, forces i seguretat de l’estat, judicatura, jerarquia eclesiàstica, alts càrrecs 
i el poder econòmic. Alguns d’aquests representants acomiadats amb tots els honors 
mentre els desapareguts resten sota terra sense localitzar. 
 
Que les i els que presentem aquesta moció ho fem en nom de les moltes i molts 
cornellanencs que van patir la repressió franquista en qualsevol de les seves formes i 
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aspectes, des de l’agressió física, psicològica, social o econòmica a la de l’anormalitat 
quotidiana de la dictadura que va marginar i estigmatitzar grups, col·lectius, llengües, 
idees i creences de tota mena, sent la dona, pilar de la resistència i la subsistència la 
primera discriminada i sotmesa. 
 
És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
1. Una condemna contundent i sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus 

crims. Crims amb víctimes que van patir: l’exili, la deportació, els camps de 
concentració espanyols, francesos i alemanys, les presons de la dictadura i la 
transició, que van ser assassinades i assassinats amb consells de guerra o sense, 
desaparegudes, soterrades en fosses, depurades, vexades en preventoris, robats 
les seves filles i fills, persones torturades, vexades, espoliades, les dones 
represaliades, la comunitat LGBTI, les víctimes de bombardejos, del treball esclau 
per empreses que encara existeixen, les idees, la llengua, les creences, el trauma 
generacional... Víctimes de la dictadura i la transició. Un terrible ventall de crims 
que van patir ciutadanes i ciutadans d’aquesta ciutat des del 1936, persones filles 
de Cornellà i vingudes d’arreu de l’estat exiliats econòmics per motius polítics, els 
nostres avis i pares, que es van incorporar a la lluita pels drets de la classe 
treballadora i per les llibertats del país. 

 
2. Amb motiu del 75 aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat Lluís 

Companys i Jover el 15 d’octubre de 1940 demanem la condemna del seu 
assassinat així com l’anul·lació del seu judici sumaríssim. 

 
3. L’adhesió a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels delictes de 

genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la dictadura 
franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que instrueix la 
jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de suport a les 
veïnes, veïns i col·lectius d’aquesta ciutat querellants a l’Argentina. 

 
4. Instem a aquest Ajuntament que es personi en la querella argentina en nom dels 

seus regidors afusellats al Camp de la Bota de Barcelona i dels que van ser 
sotmesos a consell de guerra i van patir la repressió franquista en forma de 
tortura, presó o van formar part dels batallons de treballadors com a mà d’obra 
esclava. 
 
Regidors afusellats: 
 
Josep María González i Vera. 41 anys, casat. Soldador. Nascut a Berlanga 
(Badajoz). Veí de Cornellà de Llobregat. CNT. President Comitè. Alcalde Tercer 
segons acta 14/10/1936. Jutjat 16/08/1939. Acusat de rebel·lió. Executat el 
26/10/1939 al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. 
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Esteban Llorenç i Gascón. 31 anys, solter. Mecànic. Nascut a Barcelona. Veïnatge 
Cornellà de Llobregat. PSUC. Comissari EPR. Regidor del juliol de 1936 a desembre 
de 1937. Jutjat 24/08/1939. Acusat de Rebel·lió. Executat el 10/11/1939 al Camp 
de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. 
 
Regidors que en algun moment del període juliol 1936 – gener 1939 van formar 
part de l’Ajuntament i van ser jutjats en consell de guerra. 
 
Jaume Boada i Ambrós - ERC 
Enric Manero i Celma – ERC 
Josep Balada i Coronas – ERC 
Sebastià Llopart i Dot – CNT 
Enric Ibáñez i Giménez – CNT 
José María González i Vera – CNT 
Josep Esqué i Costa – CNT 
Miquel Mata i Secall – ERC 
Ramón Montserrat i Balada – CNT 
Ventura Ribas i Coca – PSUC 
Manuel Ricart i Cebrián – PSUC 
Antoni Senserrich i Llivina – PSUC 
Esteve Llorenç i Gascón  
Josep Teixidó i Vila – PSUC 
Joan Vallhonrat i Pujol – Unió de Rabassaires 

 
5. Informar d’aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, a les entitats memoralistes i al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi hauria primer una Moció presentada pels grups de CEC-CPC, ERC-AM i ICV-
EUiA-EP-E. 
 
Hi ha una esmena presentada pel Partit Socialista i, em sembla, que en 
aquesta Moció no hi ha cap esmena més presentada per cap grup. 
 
Sí, ho dic perquè aniré fent. S’han presentat tantes esmenes, perquè ningú 
pensi que m’oblido. 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal de PSC-CP amb registre d’entrada 
43446, és la següent: 
 
... 
 
Exposició de motius, incorporar els següent paràgraf: 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a la Junta de Govern Local del 15 de 
novembre del 2013, ja va expressar i manifestar el suport del govern a la Xarxa 
Catalana-Balear de recolzament a la Querella contra el Franquisme, en la seva tasca 
encaminada a jutjar aquelles accions que poden ser constitutives de delictes de 
genocidi i lesa humanitat durant l’època Franquista, per la vulneració dels drets 
humans. 
 
 
ACORDS, modificar els acords incorporant el següent text: 
 
3.- Estudiar legalment la vialitat de “l’adhesió a la Causa 4591/10 ...”, 
 
4.- Analitzar legalment que “aquest Ajuntament es personi en la querella argentina 

...” 

 
... 

 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
... 
 
Aquest 20 de novembre es compleixen 40 anys de la mort del general colpista 
Francisco Franco. En aquest nefast aniversari del dictador d’una Espanya molt petita i 
confinada en el terror d’un Règim que va començar com va acabar, assassinant, 
volem condemnar contundentment la dictadura franquista i fer les següents 
observacions: 
 
L’estat espanyol va patir una salvatge dictadura fruit d’un cop d’estat sagnant en 
contra de la legalitat democràtica republicana. Va començar un 17 de juliol de 1936, 
ja que a molts llocs no va haver-hi guerra només repressió ferotge i no va finalitzar 
fins la mort del dictador el 20 de novembre de 1975. 
 
Que tots els crims comesos són catalogables com a crims de lesa humanitat i/o 
genocidi. 
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Que aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la llei 
d’amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins col·laboradors del 
règim dictatorial. 
 
Que el 1978 es va aprovar en un referèndum votat per una minoria del cens actual 
una constitució monàrquica sense opció a restablir la legalitat republicana abolida 
per la força de les armes. 
 
Que aquest referèndum va tenir com a conseqüència legitimar com a cap d’estat un 
rei designat per Francisco Franco, que el 22 de juliol de 1969 va jurar fidelitat als 
“principios fundamentales del movimiento” i va ser coronat rei el 22 de novembre de 
1975, al cap de dos dies de la mort del dictador. 
 
Que cap govern de l’estat d’aquesta feble democràcia des de llavors ha condemnat el 
franquisme ni ha treballat com a deure democràtic a favor dels drets humans, per la 
veritat, la justícia i la reparació de les víctimes dels crims de l’estat franquista. 
 
Que el 2007 el govern socialista va aprovar la llei 52/2007 anomenada de la 
Memòria, més aviat de l’oblit i punt final, que no ha arribat a aplicar-se en la seva 
totalitat. 
 
Tot i això és indicatiu del dèficit democràtic espanyol que menysprea les víctimes i les 
equipara amb els seus botxins constituint un greuge inadmissible, amb el vell i fals 
argument dels dos bàndols, quan la immensa majoria de les víctimes ho van ser 
després de la victòria dels feixistes. 
 
Que no s’ha produït ruptura democràtica i que les estructures franquistes han 
perdurat sota altres noms, com ho han fet les persones que les van conformar, 
funcionaris, forces de seguretat i de l’estat, judicatura, jerarquia eclesiàstica, alts 
càrrecs i el poder econòmic. Alguns d’aquests representants acomiadats amb tots els 
honors mentre els desapareguts resten sota terra sense localitzar. 
 
Que les i els que presentem aquesta moció ho fem en nom de les moltes i molts 
cornellanencs que van patir la repressió franquista en qualsevol de les seves formes i 
aspectes, des de l’agressió física, psicològica, social o econòmica a la de l’anormalitat 
quotidiana de la dictadura que va marginar i estigmatitzar grups, col·lectius, llengües, 
idees i creences de tota mena, sent la dona, pilar de la resistència i la subsistència la 
primera discriminada i sotmesa. 
 
És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
1. Una condemna contundent i sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus 

crims. Crims amb víctimes que van patir: l’exili, la deportació, els camps de 
concentració espanyols, francesos i alemanys, les presons de la dictadura i la 
transició, que van ser assassinades i assassinats amb consells de guerra o sense, 
desaparegudes, soterrades en fosses, depurades, vexades en preventoris, robats 
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les seves filles i els seus fills, persones torturades, vexades, espoliades, les dones 
represaliades, la comunitat LGBTI, les víctimes de bombardejos, del treball esclau 
per empreses que encara existeixen, de les idees, de la llengua, de les creences, el 
trauma generacional... Víctimes de la dictadura i la transició. Un terrible ventall de 
crims que van patir ciutadanes i ciutadans d’aquesta ciutat des del 1936, persones 
filles de Cornellà i vingudes d’arreu de l’estat exiliats econòmics per motius 
polítics, els nostres avis i pares, que es van incorporar a la lluita pels drets de la 
classe treballadora i per les llibertats del país. 

 
2. Amb motiu del 75 aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat Lluís 

Companys i Jover el 15 d’octubre de 1940 demanem la condemna del seu 
assassinat així com l’anul·lació del seu judici sumaríssim. 

 
3. L’adhesió a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels delictes de 

genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la dictadura 
franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que instrueix la 
jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional de lo Criminal y Correccional 
Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de suport a les 
veïnes, veïns i col·lectius d’aquesta ciutat querellants a l’Argentina. 

 
4. Instem a aquest Ajuntament que es personi a la querella argentina en nom dels 

seus regidors afusellats al Camp de la Bota de Barcelona i dels que van ser 
sotmesos a consell de guerra i van patir la repressió franquista en forma de 
tortura, presó o van formar part dels batallons de treballadors com a mà d’obra 
esclava. 
 

... 

 
 
Ara dono els noms dels Regidors afusellats  
 
... 
 
Josep María González i Vera. 41 anys, casat. Soldador. Nascut a Berlanga 
(Badajoz). Veí de Cornellà de Llobregat. Militant de la CNT. President del Comitè 
Revolucionari. Alcalde Tercer segons acta 14/10/1936. Jutjat 16/08/1939. Acusat 
de rebel·lió. Executat el 26/10/1939 al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la 
Pedrera. 
 
Esteban Llorenç i Gascón. 31 anys, solter. Mecànic. Nascut a Barcelona. Veïnatge 
de Cornellà de Llobregat. Del PSUC. Comissari EPR. Regidor del juliol de 1936 al 
desembre de 1937. Jutjat el 24/08/1939. Acusat de Rebel·lió. Executat el 
10/11/1939 al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. 
 
I a més els Regidors que en algun moment del període de juliol 1936 – gener 1939 
van formar part d’aquest Ajuntament i van ser jutjats en consell de guerra. 
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Jaume Boada i Ambrós - ERC 
Enric Manero i Celma – ERC 
Josep Balada i Coronas – ERC 
Sebastià Llopart i Dot – CNT 
Enric Ibáñez i Giménez – CNT 
José María González i Vera – CNT 
Josep Esqué i Costa – CNT 
Miquel Mata i Secall – ERC 
Ramón Montserrat i Balada – CNT 
Ventura Ribas i Coca – PSUC 
Manuel Ricart i Cebrián – PSUC 
Antoni Senserrich i Llivina – PSUC 
Esteve Llorenç i Gascón - PSUC 
Josep Teixidó i Vila – PSUC 
Joan Vallhonrat i Pujol – Unió de Rabassaires 

 
5. Informar d’aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, a les entitats memoralistes i al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Si aquesta Moció fos de condemnar el franquisme doncs quin dubte hi ha que 
el Partit Popular condemnaria el franquisme, com ja ho ha fet al Congrés dels 
Diputats a l’any 2002. Per cert, sota un Govern del Partit Popular amb majoria 
absoluta. Per tant, si aquest fos l’objectiu de la Moció quin dubte hi ha que 
recolzaríem el contingut de la mateixa.  
 
Tampoc ens veiem en la necessitat d’haver estar condemnant el franquisme 
tots els dies. Una vegada que està condemnat està condemnat i punt i final. 
No necessitem recordar-nos tots els dies un episodi trist de la nostra història 
que no únic, per cert, i que ja ens agradaria també a nosaltres que també, ja 
posats a condemnar, doncs també es condemnessin altres episodis també 
tristos i negres de la nostra història. 
 
I no vull recordar, però em veig amb l’obligació de fer-ho, que dies abans de 
l’inici de la Guerra Civil va ser assassinat a Madrid el líder de l’oposició, a 
càrrec de guàrdies d’assalt. Són episodis tristos de la nostra història que hi 
són, que hi són i que per tant ja res podem fer més que –com he dit 
anteriorment- recordar la història per a què aquesta no es torni a repetir. 
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Però aquesta Moció no va només d’això, si un llegeix atentament l’exposició 
de motius veiem que va més enllà. En primer lloc -al nostre entendre- trepitja 
la transició espanyola, que per a nosaltres és un exemple de com passar d’un 
règim dictatorial a una democràcia. Un episodi que és estudiat en moltes 
facultats del mon, tant de polítiques com de dret. Ja voldríem alguns haver 
passat pàgina, com nosaltres la vam passar. 
 
Trepitja també l’actual Constitució espanyola. I se’ns ve a dir que és pel simple 
fet de que l’actual cens no la va votar. Bé, tampoc es va votar la Constitució 
americana pels nord-americans actuals. O la Llei fonamental de Bonn de l’any 
1949, per cert, aprovada quatre anys desprès, ni més ni menys, que desprès 
de la Segona Guerra Mundial. I no crec que ningú posi en dubte que la Llei 
fonamental de Bonn no sigui democràtica. 
 
Però, a més, critica la democràcia espanyola titllant-la de dèbil. Un podrà 
qüestionar l’actual règim, li agradaria un altre model i, alguns ja sabem quin 
és. Però clar, titllar-la de dèbil, a la nostra democràcia quan aquesta 
democràcia ha superat un cop d’estat o el terrorisme assassí etarra. Home, 
pot ser qualsevol cosa menys una democràcia dèbil. 
 
Perquè al final el que trasllueix i desprèn aquesta Moció és allò abans 
esmentat, és memòria selectiva i memòria unànime. I nosaltres volem 
memòria per a conviure, per a conviure.  
 
I ja, a més, el que pretén la Moció és que s’adhereixi l’Ajuntament de Cornellà 
–suposo que a càrrec del Grup proposant- a una querella a l’Argentina, la 
justícia del qual és incapaç d’investigar el suposat assassinat d’un Fiscal per 
investigar fets de la ja per fi expresidenta argentina. I se’ns vol posar 
d’exemple, que la justícia argentina vingui a jutjar episodis de la nostra 
història. Doncs no, no ho compartim. No crec que l’Argentina i, molt menys 
l’actual, ens hagi de donar lliçons a nosaltres de res. I molt menys de justícia. 
 
Per tot això i perquè la Moció va molt més enllà –insisteixo- de condemnar el 
franquisme, perquè es fa una lectura esbiaixada de la nostra transició, de la 
nostra Constitució i de la nostra democràcia, votarem en contra de la mateixa. 
Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Jo crec que té raó el Portaveu del Partit Popular, la Moció va més enllà de la 
condemna del franquisme. Per ser exactes va més enllà, és una Moció de 
condemna del franquisme i per justícia universal. Exactament, això és el que, 



 
 

 
 

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

 

 113 

cap on va la Moció. No és només una condemna del franquisme, és, aprofitar 
una finestra d’oportunitat que malauradament ha de ser l’Argentina, perquè 
aquí no som capaços d’articular-ho. No perquè Argentina sigui ni a, b, ni c, ni 
res, sinó perquè aquí a Espanya hem estat incapaços de poder generar aquest 
espai. Per tant, si no hi ha més remei que aprofitar aquesta finestreta 
d’oportunitat, doncs l’hem d’aprofitar. Això no vol dir que sigui l’única 
finestreta d’oportunitats. Tan de bo! Hi haguessin altres oportunitats, per 
condemnar el franquisme, exigir justícia i recuperar la dignitat de moltes de 
les persones que han estat víctimes del franquisme. 
 
Per nosaltres, evidentment, hem fet un esforç de consens amb la resta de 
grups. Creiem que era important que aquesta Moció fos amb el màxim de 
consens. Ja he explicat abans quina és la trajectòria del nostre Grup en relació 
a aquest tema, en el Ple municipal. I, per tant, no només en aquest espai sinó 
en altres espais és coneguda la nostra posició tant de suport a la querella 
argentina, a la famosa querella argentina. De fet, estem personats com a 
organització política en aquesta querella i, no només això, sinó que hem 
demanat a totes les institucions on estem presents que donin un cop de mà i 
s’afegeixin a aquesta querella. Intentant que sigui, per fi, un espai 
d’oportunitat –insisteixo- per recuperar la dignitat de les víctimes. 
 
Nosaltres volem, de totes maneres, deixar algunes coses clares. Hem parlat 
sovint de la Guerra Civil, de les víctimes de la Guerra Civil i dels fets ocorreguts 
immediatament desprès de la Guerra Civil, de l’exili. Hem parlat moltíssim. 
Vostè no estava en aquest plenari, jo sí. Nosaltres no estem parlant d’obviar ni 
oblidar aquells fets que hagin fet un o altre, estem parlant de reparació de les 
víctimes, totes les víctimes. No hi ha cap problema. Si vostè troba una víctima 
del Partit Socialista Unificat de Cornellà en aquells moments d’aquesta ciutat, 
jo li reconeixeré que és una víctima i faré tot el possible perquè hi allí una 
recuperació de la seva dignitat. El problema és que la majoria de les víctimes 
que no han recuperat la seva dignitat, que no han estat reparades en les seves 
necessitats, en molts casos, amb la mort d’un familiar o una persona, totes 
són del mateix bàndol. Perquè les altres ja han estat reparades. Ja es va 
preocupar el franquisme de dignificar les morts del seu costat. No fa falta que 
quaranta anys desprès el Partit Popular o ningú vagi a reconèixer res, ja ho va 
fer el franquisme durant molts anys.  
 
Aquí –insisteixo- estem parlant de la gent que va patir l’exili, de la gent que va 
partir la Guerra Civil, de la gent que desprès va partir l’exili econòmic perquè 
no ho hem d’oblidar. I aquí hi ha molta gent de la nostra ciutat que va patir 
exili econòmic, familiars dels que estem aquí asseguts. Alguns van patir tots 
els que he dit fins ara, tant la repressió com l’exili polític com l’exili econòmic. 
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I desprès hi ha un quart apartat que a mi em sembla important avui recordar. 
Han estat quaranta anys de franquisme, van ser quaranta anys de franquisme 
que van estar absolutament banalitzats, perquè semblava que feia gracieta al 
senyor Franco anar a inaugurar pantans, anar a veure no sé què. Els propis 
mitjans de comunicació han banalitzat el propi règim franquista. 
 
I li vull recordar una víctima que sembla que no en parlem, però que avui per 
exemple, he tingut constància de moltes més de les que em semblaven. Gent 
que avui està, 2015 acabant, estan a la Seguretat Social a Cornellà a mirar si es 
pot jubilar i es troben que les seves empreses, que estaven en mans del 
franquisme i dels càrrecs del franquisme, no els hi havien cotitzat a la 
seguretat social. I no es poden jubilar o es jubilen amb unes pensions, 
absolutament aberrants i miserables, perquè el franquisme no només va 
exiliar i va represaliar, sinó que va espoliar al país. Va espoliar els recursos i 
això significa que molta gent avui no té ni tan sols els drets laborals perquè el 
franquisme en aquell moment el que va fer va ser enriquir-se, no només a 
costa de la sang de la gent sinó també dels recursos del país.  
 
Per tant, evidentment li donem suport i lamentem que hagin trigat tant anys, 
segurament, en fer això però creiem que és una oportunitat que no podem 
perdre.  
 
Evidentment, en la pròpia Moció hi ha un punt de condemna a l’afusellament 
del President Macià, seria motiu suficient només per parlar-ne, Companys 
perdó Macià no. Creiem que, evidentment, és un punt suficient per fer una 
Moció específica, està afegit aquí. Per tant, evidentment, també creiem que li 
hem de donar suport. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Bé, condemna del franquisme. Com dèiem abans a la Moció anterior, de 
memòria històrica, és lamentable que encara a aquestes alçades estiguem 
condemnant el franquisme, qüestió que ja hauria d’estar resolta. I, com s’ha 
demostrat abans encara tenim carrers de franquistes que estan, que és que 
s’estan honorant en aquesta ciutat i simbologia. Per tant, és necessari perquè 
encara no s’ha tancat. 
 
Un franquisme, penso que és important que es digui, producte d’un cop 
d’estat militar a la legalitat democràtica republicana. Que va perpetrar crims 
d’estat en un autèntic règim feixista. Crims contra la humanitat, que van patir 
també cornellanencs, de consells de guerra sense una legítima defensa, 
afusellaments, presó, tortures, que es van donar no només a la postguerra 
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sinó durant tota la dictadura franquista aquí a la ciutat de Cornellà. Vexacions 
de tota mena, inclús també per parlar català. I després fosses, som el segon 
país de mon amb més fosses amb desapareguts enterrats, 114.000 s’han 
comptabilitzat. 
 
Per tant, si estem condemnant al franquisme és també per acabar amb 
aquesta impunitat i per demanar perdó a les víctimes i reparar-les. 
 
Demanem una cosa tan complicada com fer el que han fet en altres països 
com Alemanya amb la condemna del franquisme o Argentina, Xile, 
condemnant les seves dictadures i reparant a les víctimes. Per tant, ni més ni 
menys, que el que han fet altres països democràtics. 
 
Bé, aquesta Moció és de condemna del franquisme i de suport a la justícia 
universal. És trist que haguem d’anar a l’Argentina a buscar justícia, però és 
així, és la realitat. I, per tant, igual que en el seu dia es va perseguir a Pinochet 
des de la justícia espanyola, doncs ara estem intentant fer justícia sobre els 
crims del franquisme de l’Argentina. En el qual s’han presentat moltes 
querelles, també associacions, també partits, entre els quals també una 
querella pel Lluís Companys. Bé, és la via que tenim, si amb la justícia 
espanyola no pot ser perquè hi ha la Llei d’Amnistia del 1976 que ho 
impedeix, doncs ho fem a través de la justícia d’Argentina. 
 
Bé, entrant en el contingut de la Moció, primer punt condemna, condemna 
sense pal·liatius, això està clar. 
 
El segon punt, aprofitant que són els 75 anys que el President Companys va 
ser afusellat, doncs condemnar i que s’anul·li el seu judici sumaríssim, cosa 
que encara no ha succeït. 
 
I la tercera part, doncs això, que l’Ajuntament de Cornellà es personi per 
defensar aquells que van ser Regidors de l’Ajuntament i que van patir Consells 
de Guerra, alguns afusellats, alguns presó, etc... 
 
De l’esmena que han presentat els socialistes, jo si que voldré fer una 
diferència perquè m’ha semblat que, han presentat dos esmenes, una que es 
diu “Estudiar legalment la viabilitat de l’adhesió” i una altra “Analitzar 
legalment que aquest Ajuntament es personi en la querella argentina”. Sobre 
l’últim punt que aquest Ajuntament estudiï personar-se, doncs és obvi, per 
personar-se primer has de fer el seu estudi pertinent. 
 
Però l’esmena d’estudiar legalment la viabilitat de l’adhesió a la causa, em 
sembla que, no, aquest Ajuntament, amb respecte però no ha entès bé una 
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mica el contingut. Perquè una cosa és adherir-se, donar suport a tot un 
moviment de querellants que estan presentant querelles a l’Argentina i llavors 
l’Ajuntament de Cornellà hi pot donar suport tranquil·lament. Per tant, doncs 
demanaríem que aquesta esmena es ratifiqués en aquest sentit, donar suport 
a aquest moviment de la querella. 
 
I l’últim punt, doncs bé, que s’analitzi legalment, jurídicament que aquest 
Ajuntament es personi en la querella d’Argentina, ens sembla correcte. 
 
Voldria acabar la meva intervenció fent un agraïment especial al col·lectiu 
republicà del Baix Llobregat, que ha fet una feina incomunicable perquè ha 
digitalitzat tots els Consells de Guerra dipositats en el Tribunal Militar que van 
patir cornellanencs. I llavors se’ns ha facilitat aquesta informació que ha 
entrat al registre de l’Ajuntament, també se’ns ha facilitat a Esquerra 
Republicana i els voldríem agrair especialment haver fet aquesta feinada i 
haver-nos entregat aquesta documentació. Gràcies. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Nosaltres estem d’acord amb algunes de les coses que es proposem a la 
Moció i amb altres no estem d’acord. Des de Ciutadans, evidentment, 
condemnem el franquisme i qualsevol altre règim totalitari. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres compartim la raó i l’esperit de la Moció, evidentment, perquè no és 
ara quan manifestem la nostra condemna de manera contundent i sense 
pal·liatius a la dictadura franquista. Ja fa anys, que per sort, ens podem 
expressar amb llibertat. I, per tant, ja fa unes quantes dècades que anem 
condemnant la brutal dictadura que vam patir amb les seves nefastes 
conseqüències. 
 
Jo entenc que hi ha Grups ara que acaben d’arribar, que són nous i, per tant, 
necessiten manifestar, no?, aquesta declaració. Però a aquestes alçades, al 
2016, nosaltres ja fa temps que condemnem aquest règim aterrador. Perquè, 
entre d’altres coses, jo personalment no, però vosaltres molts de vosaltres 
vau viure en primera fila i vau lluitar per les nostres llibertats, les actuals que 
tenim ara, per conviure en democràcia, per a poder expressar el que avui és 
normal sense que això suposi que et portin detingut. 
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I si algun dels Portaveus hagués vingut a l’itinerari del moviment obrer que 
vam organitzar el diumenge passat, hagués vist en primer testimoni com 
treballadors de l’ELSA o de PIRELLI, ens explicàvem com va ser d’aterrador 
aquest règim. 
 
I en aquest sentit, nosaltres al 2013, no pas ara, al 2013, vam estar parlant 
amb el Felipe i amb la Flor arrel de que el Sergio d’Esquerra Unida Alternativa 
ens va comentar que hi havia un col·lectiu de gent que volia presentar 
aquesta querella. I, per tant, vam expressar com Ajuntament el nostre suport 
a la Xarxa Catalana Balear de recolzament a la querella argentina contra el 
franquisme en la seva tasca encaminada a jutjar aquelles seccions que poden 
ser constitutives de delicte de genocidi i lesa humanitat durant l’època 
franquista per la vulneració dels drets humans. 
 
I, per tant, ara el que fem, referent a l’esmena que proposàvem doncs quan 
parlem d’adherir-nos a la causa i personar-nos com a part en una causa que, 
com molt bé has comentat Francesc, està oberta i per tant hi ha un 
procediment jurídic a l’Argentina, a Buenos Aires. Llavors nosaltres el que 
diem en l’esmena que fem en el punt tres i en el punt quatre és, donat que 
excedeix les nostres competències, abans de donar recolzament a aquesta 
causa que ja formalment li vam donar al 2013, hem de mirar legalment que és 
el que comporta. 
 
I, per tant, en aquest sentit és en el que hem presentat aquestes esmenes. 
 
 
Senyora Maria Carmen Lopez Alvarez, Regidora el Grup Municipal de CEC-
CPC 
 
No vaig a respondre massa al senyor aquest del PP, perquè no es pot esperar 
una altra cosa dels hereus dels feixistes, el President d’honor dels quals, el 
senyor Manuel Fraga s’ha lliurat de ser extraditat a l’Argentina perquè s’ha 
mort, perquè sinó ara mateix, tal com Martín Villa, estaria sol·licitat per la 
justícia argentina amb ordre d’extradició. 
 
Altre cosa és que no en tots els llocs va haver guerra, va haver llocs en que 
entren els feixistes directament assassinant com Galícia, Navarra, Balears i 
més llocs. En concret a Navarra hi ha un poble que li diuen el poble de les 
vídues perquè van matar a tots els homes. I els nens no sabien perquè no hi 
havia homes al seu poble. Hi ha molts, perquè t’estic rebaten. 
 
La transició és molt important, perquè va haver centenars de morts i, demano 
respecte. Aquest és l’exemple de com funciona el feixisme. 
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En la transició va haver centenars de morts a mans de grups feixistes, que no 
acceptaven el canvi. I és, evident, que el Partit Popular no estigui d’acord amb 
la justícia universal perquè directament se l’han carregat. S’ha hagut d’anar a 
l’Argentina a buscar justícia perquè en aquest país no s’ha pogut aconseguir. 
 
De fet hi ha, per exemple, l’Associació de Mallorca de Memòria Històrica han 
arribat fins al Tribunal d’Estrasburgo, igual que l’Associació de Víctimes de 3 
de març de Vitòria. Els obrers massacrats al 1977, ja estàvem fora de la 
dictadura, i no han obtingut justícia. Ningú que ha sol·licitat justícia en aquest 
país l’ha tingut i ha arribat fins al final, així què, com és una qüestió de justícia 
universal s’ha hagut d’anar a l’Argentina, sinó s’obre en més llocs. 
 
Després, l’ONU, ha hagut de venir a Espanya fa, al 2013 i per dues ocasions 
l’equip de desaparicions forçades, en el què bàsicament demanen que es 
derogui la Llei d’Amnistia i s’investigui la desaparició, perquè tal i com ha dit el 
Francesc, és el segon país desprès de Cambotja amb més desapareguts sense 
identificar en foses, que hi ha unes dues mil foses sense obrir. 
 
Desprès, en aquesta Sala hi ha víctimes, fills, nets i persones que ho han patit. 
Víctimes de “Billy el niño”, que és un torturador franquista que campa al seu 
aire per Madrid i amb molt honors. Ara, aquest senyor, té una ordre 
d’extradició, no pot posar un peu fora d’aquest país. Llavors, vull dir, aquí no 
s’ha tancat res. I aquí tenim víctimes d’aquest senyor. 
 
Com ha dit el company d’Iniciativa, Funes, aquí s’han construït pantans, 
carreteres, amb mà d’obra esclava. I aquestes persones no han estat 
reconegudes mai. Jo tinc el meu avi polític, que ha sigut un esclau del 
franquisme, reconegut i, a més, en arxius de la falange per si hi ha cap dubte. 
O sigui, aquestes van ser les infraestructures franquistes. 
 
Desprès respecte, com s’ha comentat el tema de l’esmena del PSC, pensem 
que certament hi ha una confusió. Perquè això, jo vaig ser una de les persones 
que va sol·licitar a l’Ajuntament l’adhesió a la querella. Això va ser el que es va 
signar que va ser en Junta de Govern. Llavors, nosaltres el que demanem és 
una cosa molt senzilla que és una declaració de suport del Ple per a què tot el 
bloc de l’esquerra d’aquest Ajuntament s’adhereixi en conjunt. O sigui, és una 
qüestió molt simple que no necessita assessorament jurídic, tal i com s’ha fet 
en uns cents ajuntaments. Per exemple, l’Ajuntament de l’Hospitalet, que el 
tenim aquí al costat, o el de Badalona, en el seu conjunt. 
 
Simplement una declaració de suport com es podria fer a les víctimes de 
violència de gènere. No requereix més que una voluntat de que tot el bloc 
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d’esquerres formi part d’aquesta adhesió, ni més ni menys, com s’ha fet a la 
resta d’ajuntaments que s’han adherit. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ja està. 
 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt ràpidament, perquè jo crec que pel to empleat per la Portaveu anterior, 
tant en el fons com en la forma, l’únic que se m’ocurreix per rebatre-li és 
“dimé de lo que presumes, que te diré de lo que careces”. 
 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si us plau, si us plau. 
 
Bé, aclarir que adhesió vol dir, el que vol dir, quan parles d’una querella i 
d’una causa, parlem de conceptes jurídics. Ara sí, si s’accepta una esmena, 
que quedi molt clar que el que estem fent és donant suport com una 
manifestació que no implica cap tipus d’acció judicial i jurídica per part 
d’aquest Ajuntament. Nosaltres en això estem totalment d’acord. Ho dic 
perquè serà una esmena a l’esmena. Entenem això, perquè adhesió vol dir el 
que vol dir, no vol dir suport, vol dir que t’incorpores. 
 
Aleshores si us sembla faríem, primer passaríem a votació l’esmena de 
l’esmena, que és l’esmena que presento en veu. Que seria, diríem per a què 
quedi constància. 
 
Bé, doncs, retirem l’esmena i fem dues esmenes. 
 
La primera, fa referència al tema, al punt tres que és “donar suport a la 
causa”, manifestar el nostre suport. 
 
I en el quatre, tornaria a ser el mateix que posa que és “analitzar legalment 
que aquest Ajuntament es personi”. Seria el mateix, el que passa es que és 
una qüestió formal. 



 120 

Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General 
 
I l’esmena de l’exposició de motius? 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Això, està igual, vull dir, que continua. El problema era on estava, per aclarir. 
 
Fem la tercera esmena d’incorporar, perquè és una manifestació que ha fet 
aquest Ajuntament i sobre aquest tema. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena in veu presentada 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, senyor/a 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. 
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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 
 
I ara passaríem a la votació de la Moció, amb totes les incorporacions de les 
tres esmenes. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Aquest 20 de novembre es compleixen 40 anys de la mort del general colpista 
Francisco Franco. En aquest nefast aniversari del dictador d’una Espanya molt petita i 
confinada en el terror d’un Règim que va començar com va acabar, assassinant, 
volem condemnar contundentment la dictadura franquista i fer les següents 
observacions: 
 
L’estat espanyol va patir una salvatge dictadura fruit d’un cop d’estat sagnant en 
contra de la legalitat democràtica republicana. Va començar un 17 de juliol de 1936, 
ja que a molts llocs no va haver-hi guerra només repressió ferotge i no va finalitzar 
amb la mort del dictador el 20 de novembre de 1975. 
 
Que tots els crims comesos són catalogables com a crims de lesa humanitat i/o 
genocidi. 
 
Que aquests crims han restat en la més absoluta de les impunitats emparats en la llei 
d’amnistia de 1977 feta a mida per garantir la llibertat dels botxins i col·laboradors 
del règim dictatorial. 
 
Que el 1978 es va aprovar en un referèndum votat per una minoria del cens actual 
una constitució monàrquica sense opció a restablir la legalitat republicana abolida 
per la força de les armes. 
 
Que aquest referèndum va tenir com a conseqüència legitimar com a cap d’estat un 
rei designat per Francisco Franco, que el 22 de juliol de 1969 va jurar fidelitat als 
“principios fundamentales del movimiento” i va ser coronat rei el 22 de novembre de 
1975, al cap de dos dies de la mort del dictador. 
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Que cap govern de l’estat d’aquesta feble democràcia des de llavors ha condemnat el 
franquisme ni ha treballat com a deure democràtic a favor dels drets humans, per la 
veritat, la justícia i la reparació de les víctimes dels crims de l’estat franquista. 
 
Que el 2007 el govern socialista va aprovar la llei 52/2007 anomenada de la 
Memòria, més aviat de l’oblit i punt final, que no ha arribat a aplicar-se en la seva 
totalitat. 
 
Tot i això és indicatiu del dèficit democràtic espanyol que menysprea les víctimes i les 
equipara amb els seus botxins constituint un greuge inadmissible, amb el vell i fals 
argument dels dos bàndols, quan la immensa majoria de les víctimes ho van ser 
després de la victòria dels feixistes. 
 
Que no s’ha produït la ruptura democràtica i que les estructures franquistes han 
perdurat sota altres noms, com ho han fet les persones que les van conformar, 
funcionaris, forces i seguretat de l’estat, judicatura, jerarquia eclesiàstica, alts càrrecs 
i el poder econòmic. Alguns d’aquests representants acomiadats amb tots els honors 
mentre els desapareguts resten sota terra sense localitzar. 
 
Que les i els que presentem aquesta moció ho fem en nom de les moltes i molts 
cornellanencs que van patir la repressió franquista en qualsevol de les seves formes i 
aspectes, des de l’agressió física, psicològica, social o econòmica a la de l’anormalitat 
quotidiana de la dictadura que va marginar i estigmatitzar grups, col·lectius, llengües, 
idees i creences de tota mena, sent la dona, pilar de la resistència i la subsistència la 
primera discriminada i sotmesa. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a la Junta de Govern Local del 15 de 
novembre del 2013, ja va expressar i manifestar el suport del govern a la Xarxa 
Catalana-Balear de recolzament a la Querella contra el Franquisme, en la seva tasca 
encaminada a jutjar aquelles accions que poden ser constitutives de delictes de 
genocidi i lesa humanitat durant l’època Franquista, per la vulneració dels drets 
humans. 
 
És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords 
següents: 
 
1. Una condemna contundent i sense pal·liatius de la dictadura franquista i dels seus 

crims. Crims amb víctimes que van patir: l’exili, la deportació, els camps de 
concentració espanyols, francesos i alemanys, les presons de la dictadura i la 
transició, que van ser assassinades i assassinats amb consells de guerra o sense, 
desaparegudes, soterrades en fosses, depurades, vexades en preventoris, robats 
les seves filles i fills, persones torturades, vexades, espoliades, les dones 
represaliades, la comunitat LGBTI, les víctimes de bombardejos, del treball esclau 
per empreses que encara existeixen, les idees, la llengua, les creences, el trauma 
generacional... Víctimes de la dictadura i la transició. Un terrible ventall de crims 
que van patir ciutadanes i ciutadans d’aquesta ciutat des del 1936, persones filles 
de Cornellà i vingudes d’arreu de l’estat exiliats econòmics per motius polítics, els 
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nostres avis i pares, que es van incorporar a la lluita pels drets de la classe 
treballadora i per les llibertats del país. 

 
2. Amb motiu del 75 aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat Lluís 

Companys i Jover el 15 d’octubre de 1940 demanem la condemna del seu 
assassinat així com l’anul·lació del seu judici sumaríssim. 

 
3. Donar suport a la Causa 4591/10, coneguda com a querella argentina, pels 

delictes de genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos a l’estat espanyol per la 
dictadura franquista entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977 que 
instrueix la jutgessa María Servini de Cubría al jutjat Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. Ho demanem com a mostra de 
suport a les veïnes, veïns i col·lectius d’aquesta ciutat querellants a l’Argentina. 

 
4. Analitzar legalment que aquest Ajuntament es personi en la querella argentina en 

nom dels seus regidors afusellats al Camp de la Bota de Barcelona i dels que van 
ser sotmesos a consell de guerra i van patir la repressió franquista en forma de 
tortura, presó o van formar part dels batallons de treballadors com a mà d’obra 
esclava. 
 
Regidors afusellats: 
 
Josep María González i Vera. 41 anys, casat. Soldador. Nascut a Berlanga 
(Badajoz). Veí de Cornellà de Llobregat. CNT. President Comitè. Alcalde Tercer 
segons acta 14/10/1936. Jutjat 16/08/1939. Acusat de rebel·lió. Executat el 
26/10/1939 al Camp de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. 
 
Esteban Llorenç i Gascón. 31 anys, solter. Mecànic. Nascut a Barcelona. Veïnatge 
Cornellà de Llobregat. PSUC. Comissari EPR. Regidor del juliol de 1936 a desembre 
de 1937. Jutjat 24/08/1939. Acusat de Rebel·lió. Executat el 10/11/1939 al Camp 
de la Bota i enterrat al Fossar de la Pedrera. 
 
Regidors que en algun moment del període juliol 1936 – gener 1939 van formar 
part de l’Ajuntament i van ser jutjats en consell de guerra. 
 
Jaume Boada i Ambrós - ERC 
Enric Manero i Celma – ERC 
Josep Balada i Coronas – ERC 
Sebastià Llopart i Dot – CNT 
Enric Ibáñez i Giménez – CNT 
José María González i Vera – CNT 
Josep Esqué i Costa – CNT 
Miquel Mata i Secall – ERC 
Ramón Montserrat i Balada – CNT 
Ventura Ribas i Coca – PSUC 
Manuel Ricart i Cebrián – PSUC 
Antoni Senserrich i Llivina – PSUC 
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Esteve Llorenç i Gascón  
Josep Teixidó i Vila – PSUC 
Joan Vallhonrat i Pujol – Unió de Rabassaires 

 
5. Informar d’aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya, a les entitats memoralistes i al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. 

 
... 

 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena in veu presentada 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, senyor/a 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. 
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Tercera.- Moció dels Grups Polítics Municipals de CEC-CPC, ERC-AM I ICV-
EUiA-EP-E, per a exigir una nova Llei reguladora del dret a la vivenda que 
cobreixi les mesures de mínims per a fer front a l’emergència habitacional. 

Moció de CEC-CPC, ERC-AM, 
i ICV-EUiA-EP-E, per a exigir 

una nova Llei reguladora del 
dret a la vivenda. 

MOCIÓ 
 
Per part dels Portaveus dels Grups Municipals de CEC-CPC, ERC-AM i ICV-
EUiA-EP-E s’ha presentat la present moció que, una vegada traduïda a la 
llengua catalana resta com segueix: 
 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
I 

 
L'actual crisi econòmica i l'augment de l'atur ha impactat de manera dramàtica en la 
vida de milers de persones, que a causa de les dificultats econòmiques sobrevingudes 
no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a que 
moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu 
habitatge habitual. 
 
Això s'ha traduït en milers de desnonaments a tot l'estat espanyol i en què centenars 
de persones han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d'afrontar 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, 
econòmica i residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 fins al primer 
trimestre del 2015, s'han produït a l'Estat Espanyol 624.690 execucions hipotecàries, 
8.178 en el primer trimestre del 2015. A aquestes alarmants xifres s'han de sumar 
l'augment de les dificultats per afrontar el pagament del lloguer, que cada vegada 
afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 
desnonaments des de l'inici de la crisi al 2007 fins al primer trimestre del 2015, només 
en el primer trimestre de 2015 s'han executat 9.917 desnonaments. 
 
Estem davant d'una situació d'emergència i vulnerabilitat habitacional que 
s'incrementa per l'existència d'un mercat de lloguer escàs, car i preocupantment 
especulatiu i per la falta d'un parc públic d'habitatge social, menys d'un 2% de 
l'habitatge construït. Tot això constitueix una autèntica anomalia en el context 
europeu. A més, com denuncia l'informe "Emergència Habitacional a l'estat 
espanyol", elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, 
aquesta situació s'empitjora encara més pel fet que Espanya és el país d'Europa amb 
més habitatge buit, 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens 
estatal d'habitatge de 2011). 
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El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la 
població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s'ha vist empès a aquesta forma d'accés a un habitatge. 
 
També resulta alarmant el creixent nombre de persones afectades per la pobresa 
energètica, entesa com la dificultat per a poder pagar les factures dels 
subministraments bàsics d'electricitat, aigua i llum. Els preus d'accés i consum 
d'aquests subministraments, que han crescut de forma exponencial, s'han tornat 
inassequibles per gran part de la ciutadania. 
 
Aquesta situació d'emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts 
per les entitats financeres i les empreses subministradores. 
 
 

II 
 
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels 
Drets Econòmics, Socials, i Culturals, en article 11, reconeix "el dret de tota persona a 
un nivell de vida adequat per a sí i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i 
habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els Estats 
Parts prendran mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret ... ". 
 
En el marc jurídic nacional, l'article 47 CE proclama del dret a un habitatge digne i 
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries 
i les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, i l'article 33 declara la funció 
social de l'habitatge. 
 
L'article 267 Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional 
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l'art. 96 CE, els tractats internacionals 
celebrats formaran part de l'ordenament intern). 
 
En relació a l'anteriorment exposat i concretant en l'àmbit que ens ocupa, la regulació 
del procediment d'execució hipotecària en la vigent Llei d'Enjudiciament Civil 
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal en ser 
d'obligat compliment pel jutge nacional, patint d'un vici radical que determina la seva 
nul·litat de ple dret. En aquest sentit s'ha manifestat reiteradament diferents 
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i 
cas Monika Kusionova). 
 
A Catalunya es va presentar, al mes de juliol del 2014, una Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, l'Aliança 
contra la Pobresa Energètica i l'Observatori Desc, recollint així un clam de la 
ciutadania preocupada per l’alarmant situació d'emergència habitacional. 
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Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència 
en l'àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l'àmbit autonòmic 
ens demostra que fer efectiu el dret a l'habitatge és una qüestió merament de 
voluntat política. 
 
En ocasió de les properes eleccions generals, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca 
ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i 
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l'Habitatge. Aquestes 
mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la 
seva majoria estan recollides en l’anteriorment esmentada Llei 24/2015. 
 
La situació anteriorment relatada aconsella la redacció de la present moció i remet 
als següents acords a prendre pel ple de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat: 
 
1. DONAR SUPORT A LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA PLATAFORMA 
D’AFECTATS PER LA HIPOTECA I CONSIDERAR NECESSARI INCLOURE LES SEGÜENTS 
MESURES EN UNA LLEI REGULADORA DEL DRET DE L'HABITATGE: 
 
1.1. Mesures de segona oportunitat 
 

- Dació en pagament retroactiva i condonació del deute (modificació de la Llei 
Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil). 
 

- Eliminació Automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició 
del titular de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de la Unió Europea. 

 
- No es podrà executar el primer i únic habitatge tant dels titulars com dels 

avaladors per exigir la seva responsabilitat, en ordre a considerar l'habitatge 
habitual com un bé inembargable. 

 
- Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de 

desnonaments i al codi guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de 
bona fe i manca de recursos. 

 
1.2. Lloguer digne 
 

- La Regulació del lloguer a favor de la part més feble dels contractes 
d'arrendament: els inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en la 
tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de durada del 
lloguer, com a mínim fins als 5 anys. Quan l'arrendatari pertanyi a un 
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del 
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligada quan l’arrendador 
sigui un banc o gran propietari d'habitatges. 
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1.3. Habitatge garantit 
 

- Les Entitats bancàries han de garantir un lloguer social per a les persones 
deutores de bona fe, i les seves unitats familiars, que havent cedit el seu 
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d'alternativa 
habitacional. 

 
- Els grans tenidors d'habitatge, en especial les entitats financeres i filials 

immobiliàries, fons voltor, entitats de gestió d'actius (inclosos els procedents 
de la reestructuració bancàries i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer 
social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no 
puguin fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d'alternativa 
habitacional. 

 
- Les Persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 

front al pagament del lloguer d'habitatges obtindran ajudes que els 
garanteixin evitar el desnonament. 

 
- En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones 

en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació 
en precari motivada per la manca d'habitatge, sense que l'administració 
competent garanteixi un reallotjament adequat. 

 
- En el cas que es porti a terme el lloguer social en un habitatge diferent al què 

resideix la família o persona en situació de vulnerabilitat, aquest 
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals 
i socials. 

 
- Creació d'un parc públic d'habitatge a través de la mobilització de pisos buits 

en mans d'entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltor, entitats de 
gestió d'actius (inclosos els procedents de la reestructuració bancàries i 
entitats immobiliàries). L'administració regularà mitjançant llei els 
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització. 

 
- En totes aquestes mesures el preu a pagar en concepte de lloguer social no 

superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses despeses de 
subministraments, d'acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i 
quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional 648,60 €; en 
cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels 
ingressos i els subministraments aniran a càrrec de les empreses 
subministradores (punt següent). 

 
1.4. Subministraments bàsics 
 

- Impedir els talls de subministrament bàsics d'aigua, llum i gas de les persones 
i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 
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- El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta 

situació es farà d'acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre 
respectant els estàndards de Nacions Unides. 

 
- Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguin 

ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses 
subministradores. 

 
1.5. Creació d'un observatori de l'habitatge 
 
Aquest Observatori estaria integrat per representants de les institucions i de la 
societat civil. Aquest observatori serà l'encarregat d'investigar i analitzar la situació 
de l'habitatge a Espanya. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics 
d'habitatges buits, fer seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; 
contaria amb capacitats no només consultives sinó també control, seguiment, 
denúncia, executives i de proposta legislativa. 
 
 
 
2. FER COMPLIR LA LLEI 24/2015 DE 29 DE JULIOL DE 2015 DE MESURES URGENTS 
PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL I LA POBRESA ENERGÈTICA A LA PART 
COMPETENT A AQUEST AJUNTAMENT, I GARANTIR: 
 
2.1. Un control rigorós per a què els grans tenidors d'habitatge facin l'oferta de 

lloguer social (mínim tres anys) dins dels paràmetres que la llei estableix. En cas 
que l'administració pública determini que aquests grans tenidors no realitzin la 
proposta de lloguer social establerta als articles 5.1 i 5.2 de la llei, s'iniciarà un 
procés sancionador tal i com preveu la Disposició Final Tercera, apartats dos, 
mitjançant la qual s’afegeix a la llei 18/2007, de dret a l'habitatge, un nou tipus 
d'infracció, consistent en l’incompliment de la formulació de la proposta de 
lloguer social prevista a la Llei 24/2015. Aquest procediment sancionador serà 
executat en primer terme pels ajuntaments, d'acord amb l'aplicació del principi 
de subsidiarietat de la Llei 18/2007 citat en la Disposició Final Primera de la Llei 
24/2015. 

 
2.2. Que s'oferiran ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió 

residencial (d'acord amb l'article 5.10 de la Llei 24/2015) quan el propietari sigui 
petit tenidor. 

 
2.3. Que es reallotjarà a les persones en risc d'exclusió residencial mitjançant parc 

públic d'habitatge (que inclou el construït pels municipis, el parc propietat de la 
Generalitat i el parc públic obtingut a través de l'exercici del dret de tanteig i 
retracte previst al Decret-Llei 1/2015, i el parc cedit per les entitats financeres a 
l'administració pública per la via dels convenis de col·laboració o expedients 
sancionadors). 
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2.4. Que en cas que aquestes persones en risc d'exclusió residencial no puguin ser 

reallotjades en parc públic d'habitatge per ser insuficient, s'aplicarà la cessió 
obligatòria durant tres anys als grans tenidors per dur a terme lloguer social, 
d'acord amb l'article 7 de la Llei 24/2015. 

 
2.5. Que es realitzaran els informes de risc d'exclusió residencial en els terminis 

marcats tant per a habitatge com per pobresa energètica. 
 
2.6. Que es sancionarà a les subministradores quan tallin els subministraments sense 

haver aplicat el principi de precaució en base a les sancions previstes en la llei 
22/2010 del Codi de Consum de Catalunya. 

 
2.7. Que es realitzarà un cens d'habitatge buit i s'aplicarà en aquest sentit la sanció 

que estableix la LCDH2007. D'altra banda, es farà ús de la llei 24/2015 per a la 
cessió obligatòria, aconseguint així un major parc d'habitatge públic disponible 
per a lloguer social sense la necessitat de grans esforços econòmics per part 
d'aquest ajuntament. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel Grup de Ciutadans i no hi ha cap esmena 
més presentada per cap Grup. 
 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
43597, una vegada traduïda a la llengua catalana és la següent: 
 
... 
 
Esmena número 1: 
 
De supressió: “El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran 
part de la població s'està traduint també en un significatiu augment de les 
ocupacions d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta 
el grau de vulnerabilitat social de qui s'ha vist empès a aquesta forma d'accés a un 
habitatge.” 
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ACORD 
 
Esmena número 2: 
 
D’addicció: “1.2 Lloguer digne.- La regulació del lloguer a favor de la part més dèbil 
dels contractes d’arrendament: els inquilins. Introduint mecanismes de seguretat en 
la tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de duració del lloguer, 
com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendament pertanyi a un col·lectiu 
especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte 
d’arrendament si així ho manifesta, que sigui obligada quan l’arrendatari sigui un 
banc o gran propietari d’habitatges, entenent per aquest últim aquells propietaris de 
deu o mes habitatges.” 

 
... 

 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
En primer lloc agrair la presència de diferents companys i companyes de 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Cornella, que ens acompanyen en 
aquest plenari. Amb el ben entès i, lògicament, perquè aquesta Moció que 
presentem no és una Moció estrictament elaborada per nosaltres, pels tres 
Grups en solitari, sinó que parteix d’una iniciativa de la Plataforma d’Afectats 
per l’Hipoteca de Cornellà, que el que ens fa és demanar una adhesió del Ple 
de l’Ajuntament per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge que 
cobreixi els mínims per fer front a l’emergència habitacional. 
 
És una Moció que el que planteja és estrictament el que diu aquest punt de 
presentació, aquest títol, que el que planteja és que en aquests moments el 
problema de l’habitatge continua sent un problema real, ni “brotes verdes” ni 
res per l’estil. Sinó que en aquests moments hi ha gent que pateix 
l’emergència habitacional i, per tant, el que en aquests moments ens estan 
demanant és que sigui l’Estat espanyol qui faci un pas endavant i generi una 
Llei que faci diferents mesures, però que bàsicament, protegeixi a la gent que 
encara avui està perdent l’habitatge o que no pot garantir el mantenir-se en 
un habitatge. 
 
La Moció té dues parts. Una part que dóna suport a aquesta proposta que ens 
fa la PAH, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que el que ve a dir és un 
conjunt de mesures, donar suport a una Llei que tingui un conjunt de mesures 
incorporades. Mesures de segona oportunitat, perquè la gent no arrossegui el 
deute hipotecari quan tingui. Un conjunt de mesures vinculades a afavorir el 
lloguer digne, amb contractes de lloguer social, amb un seguit de mesures 



 132 

amb aquesta idea, un paquet d’oportunitat i propostes que venen amb la idea 
de garantir l’habitatge per a tothom, cosa que diu la Constitució, que això sí 
que ho diu. El dret a l’habitatge encara ho diu la Constitució, i que vagi a 
abordar les situacions de vulnerabilitat que pateix la gent, que no es pugui 
desnonar a la gent ni tallar-li la llum en una situació de manca de recursos del 
que s’entén com un batec social, com a gent que pateix. 
 
I finalment, apostar per la creació d’un observatori de l’habitatge. 
 
Aquesta és la Moció que ens plantejava la PAH, a la qual els tres Grups 
proposants hem considerat que valia la pena afegir un apartat més concret 
vinculat a complir la Llei 24/2015, que va aprovar el Parlament de Catalunya i 
que ens obliga com a Ajuntament, a fer un seguit de coses. 
 
L’hem elaborat conjuntament, doncs els companys de Cornellà en Comú o 
d’Esquerra Republicana poden detallar més la proposta, però en definitiva, és 
una Llei que s’aprova a través de la iniciativa popular, de la iniciativa de les 
organitzacions socials i, per tant, l’Ajuntament estem obligats també a fer la 
nostra part. 
 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Quin dubte hi ha que compartim que els poders públics han de contribuir a fer 
efectiu el dret a l’habitatge i solucionar situacions que són del tot, no només 
desagradables sinó pernicioses i que una societat avançada, com és 
l’espanyola, doncs hauria d’intentar evitar inclús en situacions de crisi 
econòmica. 
 
Però la Moció que se’ns proposa novament, no compartim les receptes que 
en ella s’exposen. I molts dels extrems que a la pròpia Moció es ressenyen, 
perquè existeixen dades, que no per ser dades dramàtiques tampoc s’ajusten 
exactament a la realitat. 
 
Es parla de 625.000 execucions hipotecàries i, no faré jo de defensor de 
l’anterior Govern socialista, però s’ha de ser, no just, però si almenys objectiu. 
D’aquestes 625.000 execucions hipotecàries, s’inclouen també segones 
residències i locals de negoci, i un terç correspon a primers habitatges. Que és 
un drama, evidentment, que és un drama. Però aquesta xifra total no es 
correspon amb primers habitatges sinó –insisteixo- amb segones residències i 
també amb locals de negoci. 
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També la Moció parla i, llegeixo literalment, “de que estem vivim un context 
de vulnerabilitat i emergència de gran part de la població”. Home, de gran 
part de la població, bé, jo no sé en quin país viuen vostès però de gran part de 
la població no. Que hi ha molta gent que ho està passant malament, 
evidentment, però home, és fins i tot ridícul fer aquesta afirmació quan la 
gran majoria de la població, afortunadament i ens hauríem que congratular, 
de que la societat espanyola, la immensa majoria de la població no estigui en 
una situació de necessitat. 
 
Que s’ha de treballar per la gent, que s’ha de treballar per la gent que 
evidentment està passant per una situació difícil, evidentment. Per això estan 
els poders públics. Però d’això a afirmar que la immensa majoria de la 
població està patint una situació de dificultat, home, no sé. Facin per veure 
una mica més i millor i estimar a la societat en la que viuen. 
 
I és que a més, els acords que proposa aquesta Moció, queden lluny de 
l’àmbit competencial d’aquest Ajuntament. Més enllà d’un suport a la 
Declaració simbòlica, a possibles mesures que es poguessin adoptar, entenc, 
especialment des del Govern d’Espanya i des de la Generalitat de Catalunya. 
 
I segurament, tot el que s’ha fet des del Govern d’Espanya podrà semblar 
insuficient i, fins i tot, potser a algunes persones doncs no els hi agradarà el 
que s’ha portat a terme des del Govern d’Espanya. Però també és injust 
afirmar que des del Govern d’Espanya, en aquests últims quatre anys, no 
s’han fet coses. Perquè s’han fet i bastants, més que qualsevol dels altres 
governs anteriors. Evidentment, la situació d’emergència era molt més gran, 
però aquest Govern d’Espanya ha portat a terme actuacions. 
 
En primer lloc es va aprovar un Pla d’Habitatge, dotat de 2.300 milions 
d’euros, dels quals s’han beneficiat 230.000 famílies per a lloguer social, 
250.000 famílies s’han beneficiat de préstecs per adquirir habitatges de 
protecció oficial i, també, altres 72.000 habitatges s’han beneficiat d’ajuts per 
a la reforma de les mateixes, els habitatges dels quals, la gran majoria 
d’ocupants són persones majors amb necessitats econòmiques. Per tant, 
alguna cosa s’ha fet. Un Pla d’Habitatge, un Pla d’Habitatge que per cert acaba 
aquest any i a partir de l’any que ve s’haurà d’aprovar un nou Pla d’Habitatge 
per als següents exercicis. 
 
Però s’han aprovat més mesures, en favor i benefici dels deutors hipotecaris 
que estaven i es trobaven en situació de necessitat. Mesures que han suposat 
la possibilitat de reestructurar el deute, amb quitances de la hipoteca, amb 
quitances d’interessos. Amb la possibilitat, a més, de que en cas que al final la 
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quota hipotecària no pogués, els senyors de Crida es riuen però bé són 
mesures que hi són, les podran compartir o no però és una realitat. És una 
realitat. 
 
Amb quitances –com dic- del deute hipotecari. I si al final no es podia pagar, 
no es pot abonar per part del deutor hipotecari aquesta quota es donava la 
possibilitat de fer una dació en pagament, que com tots sabem, és entregar el 
bé immoble a canvi del deute. A més, permetent que les persones que anaven 
a ser desnonades poguessin quedar-se a l’interior de la mateixa pagant un 
lloguer social assumible. 
 
I, per cert, eliminant també la injusta situació que a més de produir-se la dació 
en pagament havien de pagar plusvàlua i IRPF. Aquest Govern ha suprimit 
també aquesta injusta situació fiscal que es produïa.  
 
Però, a més, a finals del 2012 es van aprovar noves mesures de protecció als 
deutors hipotecaris. Es van suspendre els llançament de forma immediata des 
del moment d’aprovació del Decret durant dos anys, d’aquelles famílies que 
estaven en risc d’exclusió. I, a més, es va crear un fons d’habitatge social per 
aquelles persones en situació d’extrema necessitat que perdien el seu 
habitatge per a poder beneficiar-se d’habitatges amb un lloguer assequible 
per a les seves necessitats. 
 
En definitiva, s’han fet coses. Segurament insuficients, que s’haurà de 
continuar fent més, evidentment, però per ajudar a uns no fa falta donar un 
cop de peu ni al sistema financer ni al principi de seguretat jurídica, que al 
final és el que pretén la Moció proposada pels Grups proposants.  
 
Per tot això i per l’exposat, Alcalde, votarem en contra de la mateixa. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Primer de tot, agrair la gran tasca de la PAH. Gràcies a la seva lluita han fet 
possible parar molts desnonaments i traslladar, entre d’altres, tot aquest 
treball per poder canviar Lleis que per desgràcia i, dic per desgràcia, han de 
ser ells els que han d’acabar incidint per a què canviïn, perquè haurien de ser 
altres persones les que directament fessin per canviar aquestes lleis i no que 
vinguessin vinculats pels moviments socials. Que està molt bé que existeixin, 
però no hauríem d’arribar a aquestes situacions per fer aquests canvis. 
 
Vivim una situació dramàtica, sí, molt dramàtica. I jo no sé en quin mon viu 
senyor Serrano, però la gran part de la població sí que té aquests problemes. I 
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tots, en el nostre entorn, no sé quin serà el seu entorn, però tots en el nostre 
entorn tenim gent que si no ha patit desnonament no pot fer front a les seves 
hipoteques i, s’estan manegant com poden, demanant diners als seus pares, 
germans, etc... No poden pagar els lloguers, no arriben a finals de mes, la 
situació realment sí és molt dramàtica. 
 
Evidentment, el que s’intenta amb aquesta Moció és anar més enllà i poder 
traslladar el que ja s’ha aprovat al Parlament de Catalunya amb la Llei 
24/2015, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de la 
vivenda i de la pobresa energètica, però no quedar-nos només aquí sinó 
traslladar-ho a tots els àmbits possibles començant per la ciutat on vivim, 
Cornellà. I aplicant totes les lleis de les quals es disposin per millorar la 
qualitat de vida de totes aquestes persones que per desgràcia es troben en 
aquesta situació. No ho han buscat, d’això estem convençuts. 
 
I fent referència al que ha comentat, que el Govern d’Espanya ha fet 
moltíssimes coses. Sí, sí, ha fet moltes actuacions per acabar d’enfonsar a la 
gent en la situació en la que es troba. I si tantes coses han fet i defensen que 
haurien de fer més, doncs aprovin aquesta Llei i tirin endavant per realment 
treballar per la gent que és el que el poble vol. Gràcies. 
 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Aquest Grup presenta dues esmenes, d’acord. La primera és una esmena de 
supressió del cinquè paràgraf de l’exposició de motius. I la segona és una 
esmena d’addició als acords, al 1.2, per posar un número d’habitatges 
determinats al gran propietari. 
 
Per a Ciutadans és fonamental que els poders públics garanteixin, ja sigui 
mitjançant compra o arrendament, el compliment efectiu del dret de gaudir 
d’un habitatge digne i adequat recollit a la Constitució. Volem que les 
diferents Administracions recolzin a les famílies amenaçades amb la pèrdua 
del seu habitatge, negociant acords amb les entitats financeres per a evitar els 
desnonaments i promovent les mesures econòmiques, assessorament legal i 
assistència social que necessiten. 
 
Creiem necessari protegir a les famílies front desnonaments i desallotjaments, 
per això estem a favor de la reestructuració del deute hipotecari de les 
famílies, prioritàriament de les nombroses, monoparentals i amb persones 
amb diversitat funcional. 
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Volem que hi hagi condicions més favorables per l’accés a l’habitatge 
d’arrendament, especialment a les famílies que hagin sigut desnonades o en 
risc d’exclusió.  
 
Promovem una política d’habitatges socials, no per a l’especulació sinó per fer 
realitat el dret constitucional a un habitatge digne. 
 
Volem que es garanteixi a les famílies afectades l’establiment d’un lloguer 
social que no superi el 30% dels seus ingressos. 
 
A Ciutadans ens hem implicat en la modificació de la Llei Hipotecària per a que 
s’estableixi la dació en pagament mitjançant una iniciativa legislativa que es 
va portar al Congrés i, que es contempli un sistema d’arbitratge àgil i 
transparent amb elements objectius per portar a terme aquesta feina. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Primer agrair el treball que fa la PAH, que ha fet l’aliança amb la pobresa 
energètica i l’Observatori DESC per a portar endavant la Llei al Parlament de 
Catalunya i, el treball que dia a dia feu donant suport a les persones per a que 
tinguin noves oportunitats. 
 
Vaig a parlar de tot i així desprès ja no ens allarguem més. Vaig a comentar el 
tema de les esmenes que proposa Ciutadans. Anem a votar que no perquè al 
final la primera esmena de supressió és suprimir un paràgraf que el que fa és 
obviar una realitat i plasmar-la en text. Per tant, treure’l, doncs, ens sembla 
una tonteria.  
 
I desprès, per altra part l’esmena d’addició, ja a la Llei 24/2015 s’aprova quin 
és el barem per a tenir en compte que és un gran propietari o un gran tenidor 
-com vulgueu dir-li- que és 1250 m2. No entra a valorar habitatges sinó els 
metres quadrats de propietat. Amb el que per a nosaltres és desvirtuar un 
treball que ja ha fet altres persones i amb el que tampoc aprovarem aquesta 
esmena. 
 
Desprès, no em vull estendre massa en el tema de la Moció perquè l’Arnau i 
els companys d’Esquerra Republicana ja l’han explicat. I em pararé una mica a 
respondre al senyor del PP, que diu que a Espanya no hi ha situació de 
pobresa i vulnerabilitat, quan estem parlant d’un 25% d’atur, un 30% de 
pobresa infantil, estem parlant de que el seu Partit permet que un banc 
públic, com és ara Bankia, que ens va costar 24.000 milions d’euros continuï 
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desnonant a gent. Un banc públic continua desnonant a persones de les seves 
cases. 
 
Dir, més enllà, que es va presentar una iniciativa legislativa popular al 
Parlament Espanyol, que el Partit Popular es va encarregar de desvirtuar 
suprimint, per exemple, la qüestió de dació en pagament i segona 
oportunitat. 
 
Que més?. Bé, no vull allargar-me molt més, però és que és irrisori que el 
Partit Popular faci certes referències a certs temes, sobretot en aquesta 
qüestió. 
 
 
Senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
El Grup Socialista estem a favor de la Moció presentada, bàsicament en 
primer lloc, perquè compartim els objectius de l’enunciat. Compartim el que 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca proposa per aquesta futura Llei o 
possible Llei reguladora del dret a l’habitatge. I des d’aquest punt de vista, 
doncs, compten amb el nostre total suport. 
 
Amb respecte a la segona part de la Moció que fa referència al compliment de 
la Llei, òbviament, anem a complir la Llei. No només la complirem sinó des del 
Grup municipal, des de l’Equip de Govern, ja venim actuant, 
independentment de que hagués una llei o no. Només s’ha de recordar per 
posar dos, tres exemples, els vint-i-sis desnonaments que s’han paralitzat des 
de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària, des de l’Ajuntament i amb la 
col·laboració de la Federació d’Associacions de Veïns que està funcionant a la 
ciutat.  
 
O els cent setanta-cinc desnonaments que s’han paralitzat al 2014 per motius, 
no exactament hipotecaris, sinó d’arrendament per aquesta mateixa Oficina 
d’Intermediació Hipotecària. Per no parlar del Fons d’Habitatge 
d’Arrendament Social, que hem promogut des de l’Ajuntament des de l’Equip 
de Govern i que s’ha vist millorat, com a conseqüència de la negociació dels 
pressupostos del 2016, de quaranta a cinquanta habitatges. 
 
O per no parlar dels prop de cent trenta mil euros que previsiblement 
acabarem gastant, per desgràcia aquest any, en pal·liar perquè al final és 
pal·liar, temes de pobresa energètica. 
 
Per tant, el nostre recolzament, no només perquè estem convençuts sinó 
perquè amb fets ja ho estem fent, independentment de que hagués llei o no. 
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Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Puc equivocar-me i, per tant, estic disposat a rectificar si és així. Però diria que 
en les enquestes que hem anat veiem en relació a les condicions de vida, els 
hàbits i les enquestes de la gent que estem rebent els darrers tres-quatre 
anys, les dades són que les dues terceres parts de la població metropolitana 
reconeixen haver canviat d’hàbits en relació a la crisi.  
 
Això vol dir, haver reduït la seva capacitat de consum, d’anar als llocs, de 
moure’s. D’aquestes dues terceres parts, més del 50% reconeixen que tenen 
enormes dificultats per arribar a final de mes i, sobretot, per pagar els 
subministres bàsics, la hipoteca i el lloguer. I, per tant, estem parlant d’una 
situació que és força estesa. No és una qüestió només de què cadascú de 
nosaltres ens mirem el melic i pensem com vivim nosaltres ara i com vivíem fa 
cinc, sis, set, vuit anys. Sinó com vivíem les nostres famílies i etc... Jo crec que 
és un escenari que és indubtable que és així. 
 
En aquest sentit, a nosaltres ens sembla important també recordar que la 
Jornada sobre pobresa que vam fer la setmana, fa uns mesos, no sé si arriba a 
un any, un dels elements que sortia clau aquí és que en aquests moments en 
la nostra ciutat hi ha treballadors pobres. I gent que, tot i treballar, no arriba a 
finals de mes. I estem en un escenari on les polítiques del Govern de l’Estat 
han anat en contra del que hauria de ser les prioritats bàsiques d’un Govern, 
que es garantir-li a la gent pa, feina i sostre.  
 
I, per tant en aquest sentit, està més que justificada aquesta funció, ni pa, ni 
feina, ni sostre, al revés. Hem parlat abans, jo crec que si d’alguna cosa pateix 
aquest Govern és que ha preferit deixar sense pa, sense feina i sense sostre i 
ajudar tant a les empreses elèctriques com als bancs o com a altres grans 
corporacions que en aquests moments s’han beneficiat de la crisi econòmica i 
que avui són més riques gràcies a que molt altres són més pobres. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Molt ràpidament. Jo torno a insistir i, a més, quedarà aquí escrit per a 
constància de tothom. Jo crec que afirmar, com afirma la Moció, que una gran 
part de la nostra població es troba en situació de vulnerabilitat i emergència. 
No que hagin hagut de canviar els seus hàbits, però això no és vulnerabilitat i 
emergència, sou vostès qui posa la coordinació no jo. Vulnerabilitat i 
emergència, jo crec que és una exageració que vostès mateixos coneixen. 
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I desprès també, home, jo crec que alguns Portaveus haurien de venir amb 
l’argumentari actualitzat i no amb el del 2011. Perquè clar, ni les xifres d’atur 
són les que són, perquè són 5 punts menys encara que són molts, són 
moltíssims, però no són un 25% sinó que són un 20%. 
 
I desprès també, jo crec que el més tonto del lloc i, em reconec jo com el més 
tonto del lloc, sap que el Govern del Partit Popular ha aprovat la dació en 
pagament per a casos d’emergència d’aquelles famílies que no tinguin 
possibilitat de fer front al pagament de l’hipoteca. 
 
El que no s’ha aprovat és la dació en pagament amb caràcter retroactiu. 
Perquè creiem, com ja he dit anteriorment en l’anterior intervenció, que 
suposa un cop de peu al principi de seguretat jurídica. Perquè per ajudar a uns 
no fa falta perjudicar a altres, que legítimament volem o podem accedir a una 
hipoteca. Perquè si s’aprovés la dació en pagament amb caràcter retroactiu 
suposaria que en aquest país no tornaria a donar-se una hipoteca mai més, o 
hauries de desemborsar un 80% del valor de l’habitatge, perquè cap entitat 
financera concediria una hipoteca sabent l’escenari que plantegen alguns. Per 
sort, aquests alguns, en aquest país mai van a governar. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Realment quan en comptes de defensar una Moció, la resta de Grups polítics 
hem d’acabar traslladant paraules a un Grup municipal, és tristíssim, però bé. 
 
Vulnerabilitat, sí –repeteixo- molta i, sinó, si m’ho permet la Montse, que vagi 
dos dies a acompanyar-la en la seva tasca diària o si no l’acompanyo jo 
mateixa a passejar per Cornellà i, veurà realment, la vulnerabilitat existent i 
que hi és i que no, que realment és tan màxima i tan important com diu la 
Moció. Estem en aquesta situació. 
 
I només un apunt, respecte a la dació en pagament que vostè ara afalaga, en 
la que és voluntari que els bancs s’afegeixin. Sí, això soluciona el problema de 
tothom!. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement per aclarir una mica quin és el contingut de les esmenes que 
nosaltres hem presentat. 
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La primera era de supressió i el paràgraf que nosaltres proposàvem suprimir o 
proposem de fet, és el següent: 
 
“El context descrit de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran part de la 
població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d'habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l'habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s'ha vist empès a aquesta forma d'accés a un habitatge.” 

 
Evidentment, nosaltres no podem considerar que una forma de fer efectiu el 
dret a l’habitatge és ocupant un habitatge. És obligació del Govern garantir 
que tot ciutadà o ciutadana tingui un habitatge, però mai mitjançant 
l’ocupació. 
 
I la segona esmena que presentem, és d’addició, que és efectivament afegir 
que siguin grans propietaris aquells que posseeixin deu o més habitatges. En 
aquest cas, al Grup oponent dir-li, que Podemos, precisament, matisa deu 
habitatges i considera com a tal al gran propietari. Que es llegeixin l’ideari que 
presenta el seu propi partit. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passaríem a votació primer l’esmena. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s amb 
registre d’entrada 43597, 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. 
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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. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No queda incorporada i passem a votar el text de la Moció tal i com s’ha 
presentat. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
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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. 

 
 
 
 
Quarta.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, per aconseguir una Ràdio 
Cornellà de tots i totes. 

Moció de C’s, per aconseguir 

una Ràdio Cornellà de tots i 
totes. 

MOCIÓ 
 
... 
 
El grup municipal de Ciutadans (C’s) de Cornellà considera que la nostra ciutat ha de 
tenir una ràdio realment plural. Una ràdio pública ha de representar la veu de totes 
les sensibilitats polítiques, de totes les associacions, de totes les entitats i, en 
definitiva, de tots els veïns i veïnes del municipi, i no només la veu del partit que es 
troba al govern i dels seus afins. 
 
L’equip de govern d’aquesta ciutat ha llençat la tovallola en millorar la situació de 
Ràdio Cornellà i es conforma en què sigui un instrument de propaganda política i no 
en una ràdio que capti oients i realitzi una funció de servei públic a la ciutadania. 
L’exemple més recent és la notícia sobre l’aprovació inicial dels pressupostos i les 
ordenances fiscals, on només es va donar veu al portaveu del grup municipal de 
l’oposició que va votar a favor. Això evidencia que només es vol fer arribar un únic 
missatge a la ciutadania, és a dir, allò que diu el govern municipal. 
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A diferència de l’equip de govern, el nostre grup vol que Cornellà tingui una ràdio 
realment plural i per això presentem una sèrie de propostes, amb la finalitat de fer 
més participativa ràdio Cornellà i que els ciutadans i les ciutadanes tinguin més veu i 
trobin en la ràdio un espai de debat, obert a tothom, plural i on tots els diferents 
punts de vista i opinions puguin ser exposades, sempre des del respecte.  
 
El grup municipal de Ciutadans, a continuació, exposa una sèrie de propostes, les 
quals, un cop consensuades, es poden adoptar i dur a terme: 
 
1) La creació d’un espai d’entrevista per als portaveus de les diferents formacions 

polítiques. Així com l’Alcalde participa en un programa on els serveis informatius 
l’entrevisten i la ciutadania li realitza preguntes, dubtes o suggeriments, 
considerem que els portaveus de l’oposició també han de participar en aquest 
tipus de programes i que els veïns i les veïnes de Cornellà també es puguin adreçar 
a ells.  

 
2) Afavorir la participació ciutadana al programa de debat “Les Veus de la Ciutat”. 

Considerem que el debat polític és de tots i de totes i no només de les persones 
que hi assisteixen. Això implica que s’han de posar a disposició dels oients vies de 
participació com les xarxes socials, el correu electrònic o en directe a través del 
telèfon. 

 
3) Donar veu als diferents grups polítics sobre els assumptes més rellevants al Ple i no 

només a aquells portaveus que han estat escollits per l’equip de govern. 
 
4) Oferir a totes les associacions de veïns i veïnes de Cornellà i a les diferents entitats 

la possibilitat de poder tenir un programa de ràdio, tal i com es fa amb el 
programa “Sempre en Galicia”, conduit per l’associació Rosalía de Castro. 

 
5) Redissenyar la plana web de la ràdio i fer-la més atractiva, facilitant la interacció 

entre els oients i millorant l’espai de ràdio a la carta. Els mitjans de comunicació 
han experimentat una evolució a les xarxes socials i considerem que Ràdio 
Cornellà ha de tenir una participació més activa en aquestes. L’espai ràdio a la 
carta creiem que s’ha de millorar, ja que no es poden descarregar els informatius 
ni queden guardats els del dia anterior. Els oients han de tenir l’opció d’accés a 
tots els continguts de la ràdio i no només en el moment en què es faci en directe. 

 
Per tant, i perquè Cornellà pugui gaudir d’una ràdio de tots i de totes, el Grup de 
Ciutadans Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Conèixer quin és l’estat actual de la ràdio, és a dir, el seu índex d’audiència i 
la seva viabilitat, tenint en compte els diners que s’inverteixen per a mantenir-la en 
funcionament. 
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Segon.- Replantejar l’estat actual, el funcionament i la programació de Ràdio 
Cornellà, en consens amb els diferents grups polítics, les associacions de veïns i veïnes 
i les entitats de Cornellà, així com amb l’Institut de Radiodifusió, i introduir, si s’escau 
les propostes formulades anteriorment. 
 
Tercer.- Obrir un procés participatiu perquè els veïns i veïnes de Cornellà puguin dir la 
seva en relació als continguts de la ràdio i a com els agradaria que fos aquesta. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a les associacions de veïns i veïnes i les entitats de 
Cornellà, així com a l’Institut de Radiodifusió i fer-ne difusió del mateix al Cornellà 
Informa, al web de l’Ajuntament i al butlletí “Cornellà al dia”. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem ara al punt quatre, Moció presentada pel Grup de Ciutadans. Hi ha 
una Moció alternativa presentada pel Grup Socialista, que és presentada a 
continuació. 
 
I desprès hi ha dues esmenes presentades per CEC-CPC i una esmena 
presentada per ERC-AM.  
 
 
 
La Moció Alternativa presentada per la Portaveu del Grup Municipal PSC-CP 
amb registre d’entrada 43445, diu literalment el següent: 
 
... 
 
Ràdio Cornellà és l’emissora municipal de Cornellà de Llobregat. Un mitjà de 
comunicació local i de proximitat amb 34 anys d’història, que va néixer amb 
l’arribada dels Ajuntament democràtics i que treballa per garantir la pluralitat i el 
servei públic a la ciutadania. 
 
Els eixos de la programació són la qualitat i la proximitat, potenciant els programes 
d’informació sobre tot el que passa a Cornellà i els programes de participació que són 
un important canal d’expressió de les entitats i la ciutadania en general. 
 
La voluntat de l’Institut Municipal de Radiodifusió és vetllar perquè l’emissora sigui un 
referent de proximitat i qualitat, i es posa a la disposició de les institucions i entitats 
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públiques i privades, dels veïns i veïnes, de les associacions i de qualsevol persona de 
Cornellà de Llobregat que vulgui divulgar el seu treball, opinió o qualsevol altra 
qüestió que pugui ser d’interès per a la població; així com dels Grups polítics que 
formen part de la Corporació municipal en igualtat d’oportunitats i atenent els valors 
de la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la diversitat. 
 
Així doncs, vistes les preocupacions expressades en diverses ocasions per part de 
diferents Grups municipals, i amb la voluntat municipal d’obrir un diàleg serè al 
respecte, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Encarregar a l’Institut Municipal de Radiodifusió, realitzar un estudi per 
analitzar l’estat actual, el funcionament i la programació de Ràdio Cornellà, tenint en 
compte les diferents aportacions dels Grups polítics municipals, així com les opinions 
de les associacions i entitats, que hi col·laboren i participen de manera activa a 
l’emissora. 

 
... 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre d’entrada 
43468, és la següent: 
 
... 
 
En addició com a tercer acord: 
 
Tercer.- Fer de la llengua catalana la llengua vehicular de Ràdio Cornellà, aprofitant a 
més, aquest espai, per donar cabuda a altres llengües parlades al nostre municipi per 
molts veïns i veïnes, tals com el galec, l’amazigh, el rus, i d’altres 

 
... 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre d’entrada 
43470, és la següent: 
 
... 
 
En modificació al primer acord: 
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Primer.- Conèixer quin és l’estat actual de Ràdio Cornellà per mirar d’optimitzar els 
recursos i fer-la més accessible a tots els veïns i veïnes de la ciutat, sense que aquesta 
optimització dels recursos pugui significar el tancament de la mateixa en cap cas. 

 
... 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del ERC-AM amb registre d’entrada 
43666, és la següent: 
 
... 
 
Exposició de motius. 
 
Modificar Punt 2 
 
2) (...) Això implica que s’han de posar a disposició dels oients vies de participació com 
les xarxes socials, el correu electrònic o en directe a través del telèfon quan el 
programa es retransmeti en directe. 
 
 
Modificar Punt 4 
 
4) Actualment totes les entitats i associacions de veïns i veïnes de la ciutat disposen 
de l’opció de realitzar un programa a la ràdio, però moltes en són desconeixedores. 
Per tant, s’hauria de treballar per poder fer arribar aquesta possibilitat a totes elles 

 
... 

 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
La Moció que nosaltres presentem és Moció del Grup Municipal de Ciutadans 
de Cornellà, per aconseguir una Ràdio Cornellà de tots i totes. 
 
... 
 
El grup municipal de Ciutadans (C’s) de Cornellà considera que la nostra ciutat ha de 
tenir una ràdio realment plural. Una ràdio pública ha de representar la veu de totes 
les sensibilitats polítiques, de totes les associacions, de totes les entitats i, en 
definitiva, de tots els veïns i veïnes del municipi, i no només la veu del partit que es 
troba al govern i dels seus afins. 
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L’equip de govern d’aquesta ciutat ha llençat la tovallola en millorar la situació de 
Ràdio Cornellà i es conforma en què sigui un instrument de propaganda política i no 
en una ràdio que capti oients i realitzi una funció de servei públic a la ciutadania. 
L’exemple més recent és la notícia sobre l’aprovació inicial dels pressupostos i les 
ordenances fiscals, on només es va donar veu al portaveu del grup municipal de 
l’oposició que va votar a favor. Això evidencia que només es vol fer arribar un únic 
missatge a la ciutadania, és a dir, allò que diu el govern municipal. 
 
A diferència del govern municipal, el nostre grup vol que Cornellà tingui una ràdio 
realment plural i per això presentem una sèrie de propostes, amb la finalitat de fer 
més participativa la ràdio i que els ciutadans i ciutadanes de Cornellà tinguin més veu 
i trobin en la ràdio un espai de debat, obert a tothom, plural i on els diferents punts 
de vista i opinions puguin ser exposades, sempre des del respecte.  
 
El grup municipal de Ciutadans, a continuació, exposa una sèrie de propostes, les 
quals, un cop consensuades, es poden adoptar i dur a terme: 
 
Primer, la creació d’un espai d’entrevista per als portaveus de les diferents formacions 
polítiques. Així com l’Alcalde participa en un programa on els serveis informatius 
l’entrevisten i la ciutadania participa fent-li preguntes, dubtes o suggeriments, 
considerem que els portaveus de l’oposició també han de participar en aquest tipus 
de programes i que els veïns i veïnes de Cornellà també es puguin adreçar a ells.  
 
Segon, afavorir la participació ciutadana al programa de debat “Les Veus de la 
Ciutat”. Considerem que el debat polític és de tots i no només de les persones que hi 
assisteixen. Això implica que s’han de posar a disposició dels oients vies de 
participació com les xarxes socials, el correu electrònic o en directe a través del 
telèfon. 
 
Tercer, donar veu als diferents grups polítics sobre els assumptes més rellevants al Ple 
i no només a aquells portaveus que han estat escollits per l’equip de govern. 
 
Quart, oferir a totes les associacions de veïns i veïnes de Cornellà i a les diferents 
entitats la possibilitat de poder tenir un programa de ràdio, tal i com es fa amb el 
programa “Sempre en Galicia”, conduit per l’associació Rosalía de Castro. 
 
Cinquè, redissenyar la plana web de la ràdio i fer-la més atractiva, facilitant la 
interacció entre els oients i millorant l’espai de ràdio a la carta. Els mitjans de 
comunicació han experimentat una evolució a les xarxes socials i considerem que 
Ràdio Cornellà ha de tenir una participació més activa en aquestes. L’espai ràdio a la 
carta creiem que s’ha de millorar, ja que no es poden descarregar els informatius ni 
queden guardats els del dia anterior. Els oients han de tenir l’opció d’accés a tots els 
continguts de la ràdio i no només en el moment en què es faci en directe. 
 
Per tant, i perquè Cornellà pugui gaudir d’una ràdio de tots i totes, el Grup de 
Ciutadans proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Conèixer quin és l’estat actual de la ràdio, és a dir, el seu índex d’audiència i 
la seva viabilitat, tenint en compte els diners que s’inverteixen per a mantenir-la en 
funcionament. 
 
Segon.- Replantejar l’estat actual, el funcionament i la programació de Ràdio 
Cornellà, en consens amb els diferents grups polítics, les associacions de veïns i veïnes 
i les entitats de Cornellà, així com amb l’Institut de Radiodifusió, i introduir, si s’escau 
les propostes formulades anteriorment. 
 
Tercer.- Obrir un procés participatiu perquè els veïns i veïnes de Cornellà puguin dir la 
seva en relació als continguts de la ràdio i a com els agradaria que fos aquesta. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a les associacions de veïns i veïnes i les entitats de 
Cornellà, així com a l’Institut de Radiodifusió i fer-ne difusió del mateix al Cornellà 
Informa, al web de l’Ajuntament i al butlletí “Cornellà al dia”. 

... 
 
 
Passant ja, en primer lloc, a la Moció alternativa presentada pel PSC. En 
realitat ens sorprèn que ara, just quan Ciutadans decideix posar remei al 
problema i millorar la Ràdio, just ara, el PSC es dedica també a voler modificar 
la Ràdio quan porta anys i anys sense haver fet res. Realment sorprenent. 
 
En quant a les esmenes que ha presentat el Grup municipal de Cornellà en 
Comú – Crida per Cornella, nosaltres en aquest cas votarem en contra perquè 
si la Ràdio no és viable és evident que el tancament de la mateixa, s’ha de 
procedir a això. Perquè no es pot estar mantenint aquí una Ràdio que és 
deficitària totalment. Per això, és pel què nosaltres hem proposat la Moció 
que presentem avui, per a intentar modificar-la i arribar a una entesa i que la 
Ràdio estigui al servei de tota la ciutadania i no d’uns quants. 
 
En relació a la segona esmena presentada també per Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà, el català és obvi que ha de ser llengua vehicular però 
també ho ha de ser el castellà, no només una. Així que tampoc estaríem 
d’acord.  
 
I per últim, l’esmena presentada per Esquerra Republicana, sí que estaríem 
d’acord amb ambdues propostes. Ens semblen adequades. Si que podem 
entendre que se’ls hagi ofert als veïns i veïnes l’opció de realitzar el programa, 
però que evidentment, no hagi hagut vies informatives per a fer arribar 
aquesta proposta i, s’ha de treballar en això. 
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Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Jo la veritat és que desprès de llegir la moció de Ciutadans, per dir-ho 
suaument, jo crec que hi ha una falta de rigor brutal a la seva exposició de 
motius. Però brutal vol dir, impressionant. 
 
Primer de tot perquè i, a més em sembla fins i tot irrespectuosa amb els 
professional que hi treballen i que hi col·laboren a Ràdio Cornellà. Primer, 
perquè lamento que vostè mateixa no hagi tingut temps de sentir la notícia 
que vostè ara mateix estava parlant dels pressupostos, perquè és vostè 
mateixa, que parla en el minut catorze. Per tant, no sé què està explicant. O 
sigui, la notícia dura vint-i-un minuts i, tu mateixa, parles al minut catorze. Per 
tant, t’agrairia que perdessis una miqueta de temps en comprovar la falta de 
pluralitat, aquesta que tant enyores, en la teva exposició de motius. 
 
Segon, perquè no sé a què ve ara tanta preocupació per part de Ràdio 
Cornellà, quan vas votar en contra dels pressupostos, tant tu com Crida com 
Esquerra Republicana. I, per tant, si per Ciutadans fos doncs no tindríem ni 
tant sols una ràdio en funcionament.  
 
I per tercer motiu, que també em sembla lamentable, és que al Govern local 
ens has fet arribar un document, que dius que vols reduir el pressupost de 
Ràdio Cornellà. Ja ho debatrem al proper Ple, però em sembla increïble. 
 
Per tant, davant tot aquest esperit, hem decidit presentar una Moció 
alternativa. Que què és el que diem en aquesta Moció alternativa?. Vols dir 
que no és una ràdio participativa, una ràdio oberta i, una ràdio plural?. Doncs, 
escolta’m!, donaré unes quantes xifres.  
 
Trenta-quatre anys de Ràdio d’història. Setanta col·laboradors de mitjana, 
cada setmana passen pels estudis de Ràdio Cornellà. Aquests col·laboradors 
són responsables de vint-i-cinc programes de temàtica diversa repartits entre 
les nits de dilluns a divendres i el cap de setmana, en total quaranta-cinc 
hores de producció. 
 
Que la Ràdio sigui un espai lliure de difusió de tot tipus de pensament, idea o 
opinió, és un dels objectius fonamentals de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió. Així com posar a disposició de tots els Grups locals, entitats i 
organitzacions de la ciutat, un mitjà de lliure expressió. 
 
Set d’aquests programes, que estan vinculats a entitats, com potser “Espai 3” 
o el de la Creu Roja o “Siempre en Galicia” que es fa en gallec, o “Nostra 
dansa” que es fa en català, un porta trenta anys i l’altre trenta-quatre anys. I 
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que quedi clar, ho deixo ben clar, qualsevol entitat i qualsevol ciutadà de 
Cornellà pot presentar el seu projecte i realitzar un projecte amb cara i ulls a 
Ràdio Cornellà. És un espai obert on sentim els projectes que ens vam 
arribant. 
 
Dos-cents cinquanta alumnes de primària i secundària de centres educatius de 
Cornellà, visiten cada any l’emissora municipal i realitzen un taller radiofònic. 
 
L’informatiu “Cornellà Notícies”, ha entrevistat cent seixanta-una entitats en 
els darrers mesos. L’emissora municipal, ha entrevistat quaranta entitats 
esportives, vuit Associacions de Veïns, cinc entitats de comerç, cinquanta-sis 
entitats culturals, quatre entitats de dones, quatre entitats educatives, quatre 
entitats de gent gran, dos sindicats, quatre entitats juvenils, dos entitats de 
medi ambient, vint entitats socials i dos entitats solidàries i d’ONGs. I de 
mitjana, una entrevista al món associatiu per cada “Cornellà Notícies”, és a 
dir, una al dia. 
 
Pel que fa a les entitats i col·lectius socials de Cornellà, al marge de la 
cobertura informativa que fa l’emissora, disposen d’espais d’entrevista i 
tertúlia per parlar de les seves activitats, de l’actualitat i de totes les qüestions 
que els hi preocupen. Les entitats de dones, penyes, associacions esportives, 
entitats i col·lectius de medi ambient, les entitats de gent gran, les ONGs i 
d’altres entitats solidàries, els col·lectius de salut, les AMPAS, entre d’altres 
tenen, a més, espais de periodicitat regular a l’emissora, una al mes. 
 
També Ràdio Cornellà ha seguit formant a joves periodistes, locutors i tècnics 
de so. La temporada 2014-2015, hem tingut quatre alumnes en pràctiques 
oficials i deu estudiants de periodisme.  
 
En resum, és voluntat de l’emissora seguir sent un referent de proximitat i de 
qualitat i, ens tornem, i es posa a disposició de les institucions i entitats 
públiques i privades dels veïns i veïnes, de les associacions i de qualsevol 
persona de Cornellà, que vulgui divulgar el seu treball o opinió. Per tant, 
davant de tot això, jo crec que queda més que reforçat i més que reconegut la 
tasca, l’excel·lent tasca que fan des de Ràdio Cornellà. Per tant, és una ràdio 
participativa, és una ràdio oberta i és una ràdio plural. 
 
En aquest sentit hem presentat una Moció alternativa que el que ve a dir és: 
ja hem sentit el que vol dir Ciutadans, que ens ve a dir que tanquem Ràdio 
Cornellà, però volem sentir que és el que volem dir la resta de Grups. I per 
tant, quan us vaig trucar a tots per dir, doncs escolta, parlem-ne. Parlem amb 
tots els Grups, associacions i entitats que col·laboren i si teniu ganes de parlar, 
doncs, per aquí estem. 
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En resum, en aquest sentit el que fem és un únic punt. Encarregar a l’Institut 
Municipal de Ràdio difusió, que faci un estudi inicial per parlar de manera 
serena i tranquil·la. Per tant, obrim el diàleg.  
 
I respecte a les esmenes, aprofito que tinc la veu per comentar als companys 
de Crida, que nosaltres per suposat incorporaríem si voleu a la nostra esmena 
un tros en la nostra Moció alternativa, un tros de la vostra esmena, on parla 
del tancament de cap de les maneres. Per tant, si voleu sumar aquest text a la 
nostra Moció alternativa?, doncs, estaríem recolzant-vos. 
 
I també igualment a Esquerra Republicana, en el quart punt de la seva 
esmena, a la Moció de Ciutadans, quan diu: “Actualment totes les entitats i 
associacions de veïns i veïnes de la ciutat disposen de l’opció de realitzar un 
programa a la ràdio, però moltes vegades són desconeixedores. Per tant, 
s’hauria de treballar per poder arribar amb aquestes possibilitats a tothom”. 
Dons si voleu aquest text, també l’incorporaríem sense cap mena de 
problema. Gràcies. 
 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
En primer lloc, doncs, felicitar-nos perquè s’obre el debat sobre el model de 
ràdio en Cornellà. Creiem que, i no passa res dir-ho, que el model pot ser 
millorable. Però clar, aquí, amb la Moció de Ciutadans el que ens ve a dir és 
que passem del model de l’actual Govern al model de Ciutadans. Home! I 
tampoc és això. És a dir, jo crec que és bo que s’obri un període de debat, de 
reflexió, de que fem aportacions tots els Grups municipals sobre quin és el 
model de ràdio que volem a Cornellà. 
 
I encara que sembli sorprenent, perquè ho dirà un liberal convençut des del 
punt de vista econòmic, home!, el criteri econòmic no pot ser l’únic per a què 
hi hagi un servei públic, perquè sinó clar, l’autobús no arribaria a segons quins 
municipis. Altres municipis també doncs no tindrien un, bé, doncs un centre 
sanitari, perquè és deficitari, perquè només van quatre, cinc o sis persones.  
 
Llavors, el criteri econòmic, no pot ser l’únic. El que s’ha de ser és imaginatius 
i buscar fórmules de finançament alternativa a la pública, que tampoc passa 
res. Perquè poden haver fórmules de finançament alternativa a la pública. 
Però d’això a que, com el sistema i el model és deficitari s’hagi de tancar la 
ràdio, no. Doncs tampoc crec que sigui el criteri més rigorós i intel·ligent, 
perquè suposaria que ara tots aquells ciutadans de Cornellà que estan al seu 
domicili, podrien estar seguint el Ple des de casa seva a través de la ràdio. 
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Llavors, jo crec que és interessant que s’obri un període de debat, de reflexió 
i, en aquest sentit, per això creiem més convenient la Moció alternativa que 
presenta el Partit Socialista. No perquè compartim el seu model sinó perquè 
creiem que obre un període de reflexió i d’aportació d’idees per millorar la 
ràdio pública de Cornellà, que jo crec que està a l’esperit de tot nosaltres. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Quan ja fa un parell de mesos que vam presentar una Moció en relació a la 
retransmissió dels Plens en streaming, ja vaig plantejar que una de les coses 
que necessitava el Ple no era només la retransmissió en streaming sinó 
l’explicació del que estem debatent en cada moment. Perquè avui, jo crec, 
que ens és molt complicat als companys i als veïns que ens estan seguint, serà 
complicat que entenguin el funcionament de les votacions avui, de les 
esmenes i dels moviments. 
 
En tot cas, sobre la Moció inicial que presenta el Grup de Ciutadans – Partido 
de la Ciudadania o com ho hagin de dir, nosaltres, vull fer referència al que en 
aquell mateix moment, torno al punt aquell que vaig plantejar, nosaltres vam 
dir quant plantejàvem el tema dels Plens en streaming. 
 
Per nosaltres el debat és, com configurem un servei públic local de 
comunicació. I això va per la ràdio, pel Cornellà Informa, va per la web, va per 
diferents instruments que en definitiva pel que han de servir és d’enfortir un 
servei públic que creiem que és necessari, que és d’explicació, de 
comunicació, de participació, de formació, d’educació, de la ciutadania en 
general i de la gent de Cornellà. 
 
Per tant, en aquests moments, aquesta Moció per nosaltres la partida inicial 
és d’afeblir aquesta idea de servei públic. El seu plantejament és d’afeblir 
aquest servei públic i, per tant, no hi estem d’acord. Perquè en definitiva, 
traspua de la seva Moció la voluntat de dir: “Escolti! si això no té audiència ho 
tanquem”. Doncs no. No estem d’acord. Perquè en definitiva, si que aquest 
fos l’argument, jo crec que és complicat fins i tot de saber l’audiència de Ràdio 
Cornellà. Almenys, en els meus anys a la ràdio, ha estat molt difícil saber 
quina és l’audiència de les ràdios locals. És molt complicat, més enllà d’una 
enquesta qualitativa a la gent que et pot dir que sent la ràdio. 
 
Jo crec que la discussió era una altra, és replantegem-nos Ràdio Cornellà, 
perquè és innegable que ha d’haver un canvi, per a què aconseguim que 
aquesta ràdio garanteixi una major utilitat pública de la seva activitat. I, per 
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tant, nosaltres en aquest sentit sí que estem disposats a parlar i a plantejar-
nos-ho. 
 
En aquest mateix sentit, ja us dic, crec i ho vaig dir en el seu moment, crec que 
el pressupost de la ràdio és petit, és insuficient i comparat amb altres llocs, 
també considerem que és petit i és insuficient, en relació al que altres 
municipis tenen. Una altra cosa és que en aquest moment potser no és la 
prioritat de la ciutat, avocar més recursos a la Ràdio municipal, però en tot 
cas, jo crec que és possible estudiar com es pot fer. 
 
I en aquest sentit, nosaltres no volíem fer esmena de la contraesmena de 
l’esmena de l’esmena i, el que consideràvem era que en tot cas si que val la 
pena de cara a la reflexió, que tot allò que sigui estudiar, analitzar, està bé. 
Però no estudiem i analitzem en solitari, ni tan sols en solitari la ciutat de 
Cornellà, ni tan sols en solitari l’Ajuntament.  
 
Hi ha gent que hi entén de comunicació local, que estan en altres espais que 
se’ls hi pot demanar ajuda, se’ls hi pot demanar orientació. Hem de mirar 
altres models de comunicació local d’altres municipis propers o llunyans. Jo 
crec que val la pena que fem un esforç intentant donar un salt de qualitat a la 
Ràdio, que tothom ens ho agrairà. Els treballadors i les treballadores de la 
Ràdio, però també els ciutadans i les ciutadanes de Cornellà. 
 
En relació a la posició de vot, nosaltres estàvem a l’espera de si era millorable 
la Moció alternativa que presenta el Partit Socialista. Si hagués un acord entre 
les esmenes que presenten Cornellà en Comú, el Grup Socialista i Esquerra 
Republicana, i podríem acabar donant suport a aquesta Moció alternativa. 
Però d’entrada a la Moció de Ciutadans hi votaríem en contra. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Primer de tot agrair la professionalitat dels treballadors i les treballadores de 
la Ràdio. En cap cas hem posat en dubte la seva professionalitat i som un dels 
Grups que sempre hem comentat que realment s’ha de fer un canvi en 
aquesta Ràdio i que s’ha de treballar per millorar-la. 
 
Entenem que Ciutadans presenti aquesta Moció al Ple dintre de la seva 
voluntat de voler fer una Ràdio que, en un principi nosaltres enteníem que era 
per ser millor i de cara a tothom, però veiem el seu argumentari i les últimes 
consideracions que han acabat fent, veiem que el que realment volem fer és 
tancar-la i no és precisament la nostra voluntat. Nosaltres tenim voluntat de 
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fer una ràdio de tothom i per tothom i, sobretot, que sigui un servei públic i 
de qualitat. 
 
Respecte la nostra votació als pressupostos en el Consell de Radiodifusió, va 
ser en contra i, ja ho vaig explicar en aquell moment. No perquè considerem 
que el pressupost de la Ràdio sigui excessiu, al contrari és de mínims, és de 
sotamínims més aviat, sinó perquè precisament hi ha una situació amb uns 
treballadors de la Ràdio, que últimament ja en parlem en els Plens. On hi ha 
uns eventuals que estan amb una problemàtica i que consideràvem que 
havíem de treballar sobre aquests treballadors i, que per això, no aprovàvem 
aquests pressupostos. Perquè volíem millorar les condicions dels treballadors i 
treballadores de la Ràdio, no pas perquè consideren que la despesa de 
funcionament, sense tenir en compte el personal fos excessiva, al contrari, és 
de sotamínims. 
 
Creiem que cal un replantejament. L’hem de fer entre tots, entre tothom i que 
és per millorar aquesta ràdio, que ha de ser la ràdio –repeteixo- de tots. 
 
Respecte al fet de l’esmena dels Socialistes, en un principi quan ens ho vam 
comentar no ho vam veure clar i, explico també per què. Està molt bé estudiar 
i analitzar, però si us plau, adquirim aquest compromís real i fem-ho entre 
tots.  
 
Acceptaríem que s’incorporés l’esmena del punt quart que heu comentat i, 
llavors votaríem a favor de l’esmena del PSC. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Nosaltres, l’altre dia estàvem mirant la Moció de Ciutadans i en alguns 
aspectes ens semblava que podia estar bé. Però directament, quan llegíem el 
text vam pensar, no, la idea d’aquest primer paràgraf és –com heu confirmat- 
tancar la Ràdio de Cornellà. 
 
Llavors, inclús havíem pensat que si s’aprovava aquesta primera esmena per 
assegurar que la Ràdio no es tancaria, podríem votar inclús a favor de la 
Moció. Lògicament votarem que no i, crec que es podria arribar a una entesa 
per arribar amb l’esmena del PSC, les aportacions d’Esquerra i les nostres de 
fer una Moció conjunta amb millors condicions, que les que aportem per 
tancar la Ràdio. Quan un servei públic costa diners i costarà diners sempre, 
però això és el que s’ha de fer, cuidar als serveis públics i invertir en serveis 
públics. 
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I a Emilia, dir-te que votem en contra dels pressupostos, no vol dir que 
estiguem en contra de la Ràdio o de qualsevol altra cosa. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Abans de res matisar que nosaltres no demanem directament el tancament 
de la Ràdio. Primer, el que estem demanant és una reforma de la Ràdio, si 
desprès aquesta reforma no surt, evidentment, si que s’haurà de demanar el 
tancament de la Ràdio. Però ara mateix, no és el que estem demanant 
nosaltres. Així doncs s’ha d’ordenar els termes i no confondre en el que 
aquest Grup està dient. 
 
En quant als pressupostos que abans comentava l’Emilia, sí, efectivament, 
nosaltres hem presentat que es redueixi la quantia de diners que 
l’Ajuntament, l’Ajuntament, destina a la Ràdio, que són 120.000 euros i l’any 
passat eren 19.000. Si l’Institut de Radiodifusió ja té els seus propis 
pressupostos, no entenem perquè l’Ajuntament ha de donar-li més diners. Si 
els pressupostos són dos, doncs són dos, no l’Ajuntament va injectant diners a 
la Ràdio. Això matisar-ho. 
 
Desprès, si tan bé funciona la Ràdio?. Doncs escolta, nosaltres vam demanar 
el número d’oients que tenia o quin era l’índex d’audiència, i se’ns va dir que 
no es sabia. Llavors quan es sàpiguen aquestes dades podrem valorar si la 
Ràdio funciona tan bé i si és tan fiable. Fins llavors ho desconeixem. 
 
I ja per últim, simplement dir, sí és un servei públic però no el podem 
equiparar a un hospital ni a un centre sanitari. No té res a veure. Un hospital 
és necessari tenir, una ràdio de vegades es pot prescindir d’ella. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores, entrem a la votació. La votació, el que plantejo és el següent: en el 
tema de les esmenes presentades, parcials, les retireu. Estem d’acord?. Es 
retiren, per fer desprès l’esmena. 
 
Es planteja per part del Grup d’Esquerra Republicana incorporar a la Moció 
alternativa el punt quatre que era en el text que teníem, que seria el punt  
dos. És una esmena in veu. 
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Anem ara a les de Cornellà en Comú, que jo crec que la que no cal presentar 
és la primera, que parlava d’evitar el tancament. I crec que la segona és la que 
tocaria incorporar in veu si estem d’acord. Com un punt, seria el tercer. 
 
Molt bé, aleshores passaríem primer a votar l’esmena in voce presentada pel 
Grup d’Esquerra Republicana. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada in veu pel Grup Municipal d’ERC-AM 
és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem a votació l’esmena in veu presentada pel Grup de CEC-CPC. 
 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

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

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

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
Ràdio Cornellà és l’emissora municipal de Cornellà de Llobregat. Un mitjà de 
comunicació local i de proximitat amb 34 anys d’història, que va néixer amb 
l’arribada dels Ajuntament democràtics i que treballa per garantir la pluralitat i el 
servei públic a la ciutadania. 
 
Els eixos de la programació són la qualitat i la proximitat, potenciant els programes 
d’informació sobre tot el que passa a Cornellà i els programes de participació que són 
un important canal d’expressió de les entitats i la ciutadania en general. 
 
La voluntat de l’Institut Municipal de Radiodifusió és vetllar perquè l’emissora sigui un 
referent de proximitat i qualitat, i es posa a la disposició de les institucions i entitats 
públiques i privades, dels veïns i veïnes, de les associacions i de qualsevol persona de 
Cornellà de Llobregat que vulgui divulgar el seu treball, opinió o qualsevol altra 
qüestió que pugui ser d’interès per a la població; així com dels Grups polítics que 
formen part de la Corporació municipal en igualtat d’oportunitats i atenent els valors 
de la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la diversitat. 
 
Així doncs, vistes les preocupacions expressades en diverses ocasions per part de 
diferents Grups municipals, i amb la voluntat municipal d’obrir un diàleg serè al 
respecte, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Encarregar a l’Institut Municipal de Radiodifusió, realitzar un estudi per 
analitzar l’estat actual, el funcionament i la programació de Ràdio Cornellà, tenint en 
compte les diferents aportacions dels Grups polítics municipals, així com les opinions 
de les associacions i entitats, que hi col·laboren i participen de manera activa a 
l’emissora. 

 
Segon.- Actualment totes les entitats i associacions de veïns i veïnes de la ciutat 
disposen de l’opció de realitzar un programa a la ràdio, però moltes en són 
desconeixedores. Per tant, s’hauria de treballar per poder fer arribar aquesta 
possibilitat a totes elles. 
 
Tercer.- Conèixer quin és l’estat actual de Ràdio Cornellà per mirar d’optimitzar els 
recursos i fer-la més accessible a tots els veïns i veïnes de la ciutat, sense que aquesta 
optimització dels recursos pugui significar el tancament de la mateixa en cap cas. 

 
... 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Tot això s’incorpora a la Moció alternativa i es passa a votació ara la Moció 
alternativa amb aquestes incorporacions de les esmenes parcials. 
 

VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció alternativa amb les esmenes presentades in voce 
pels Grups Municipals d’ERC-AM i CEC-CPC és aprovada per majoria absoluta 
pels assistents. 
 

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 

 

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

Ruiz. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sánchez i García. 
 

Grup Municipal de 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. 

 
 
En conseqüència la Moció presentada per C’s, resta rebutjada. 
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Cinquena.- Moció del Grup Polític Municipal de C’s, sol·licitant a la 
Generalitat el pagament del deute amb les farmàcies. 

Moció de C’s, sol·licitant a 
la Generalitat el pagament 
del deute amb les farmàcies. 

 

MOCIÓ 
 
... 
 
El passat 30 d’octubre de 2015, la Generalitat de Catalunya va anunciar que s’han 
acabat els recursos econòmics per poder pagar els medicaments a les farmàcies i que 
aquests no es podran satisfer fins l’arribada de fons de finançament extraordinaris. 
Això comporta que la Generalitat incomplirà, novament, el concert que té signat amb 
les farmàcies. Per tant, la Generalitat no pagarà els medicaments dispensats el mes 
de setembre per un import de 11,5 milions d’euros. A aquests, cal sumar les factures 
pendents dels mesos de juliol i d’agost per un import de 121,5 milions d’euros i 100 
milions d’euros, respectivament. Així doncs, el deute acumulat per part de la 
Generalitat supera ja els 330 milions d’euros. 
 
Cornellà de Llobregat no viu aïllada a aquesta situació, ja que les farmàcies de la 
ciutat porten 4 anys suportant retards en el pagament dels medicaments que 
dispensen, tenint aquestes, d’altra banda, el deure de complir les seves obligacions de 
pagaments ja que en cas contrari, se’ls aplicaria un recàrrec del 20%. Per tant, aquest 
anunci de la Generalitat pot arribar a suposar el tancament d’alguna de les farmàcies 
de la ciutat. 
 
Atès que tant la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de 
Catalunya, la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris, i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del sistema nacional de salut, estableixen l’obligació de les farmàcies de 
dispensar els medicaments que els demanin, tant els particulars com el Sistema 
Nacional de Salut. 
 
Atès que les farmàcies constitueixen una de les primeres línies assistencials del 
sistema sanitari i d’això se’n deriva que els perjudicis que pateixin o puguin sofrir 
tinguin un greu impacte en la ciutadania i en el conjunt del sistema sanitari. 
 
Atesa la situació en què es troba aquest sector, provocada pels impagaments 
reiterats de la Generalitat, està desencadenant en la desprotecció i desatenció laboral 
de molts autònoms, en l’acomiadament de treballadors i treballadores i en el 
tancament de petites empreses. Així mateix, s’està posant en risc el dret d’accés als 
medicaments per part de la ciutadania, un dret humà fonamental reconegut en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
Per tant, davant d’aquesta situació de risc i d’incertesa per a les persones, les 
administracions tenim el deure d’exigir una solució imminent del problema. Des del 
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nostre grup municipal exigim que el govern de la Generalitat de Catalunya tingui com 
a prioritat solucionar aquesta problemàtica, a partir del diàleg amb l’Estat per tal què 
hi hagi una coordinació entre les administracions per a tenir recursos econòmics 
suficients per complir amb el pagament del deute del sector farmacèutic, i proposem 
al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que cerqui una solució per tal de liquidar 
el deute íntegre amb les farmàcies de Cornellà, a fi d’assegurar el correcte 
proveïment de medicaments per a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat, amb càrrec al Fons de Liquiditat autonòmica, una 
partida finalista per tal de fer front, amb caràcter d’immediatesa, els pagaments 
pendents. 
 
Tercer.- Donar el nostre recolzament i la nostra solidaritat a totes les farmàcies de 
Cornellà, especialment als treballadors i treballadores de la nostra ciutat. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a la Federació d’Associacions de Farmàcies de 
Catalunya (FEFAC), al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, al Departament 
de Salut, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
El punt cinc és una altra Moció també presentada pel Grup de Ciutadans. Hi 
ha una esmena presentada per Cornellà en Comú i una altra esmena 
presentada per Esquerra Republicana. No hi ha més esmenes. 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb registre d’entrada 
43471, és la següent: 
 
... 
 
Supressió del segon acord. 

 
... 
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L’esmena presentada pel Grup Municipal de ERC-AM amb registre d’entrada 
43665, és la següent: 
 
... 
 
Esmena de substitució: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar el nostre recolzament a les farmàcies de Cornellà pels impagaments 
acumulats a fi que es garanteixi el servei que dispensen i expressar la nostra 
solidaritat i voluntat de que es mantinguin tots els llocs de treball. 
 
Segon.- Reconèixer, una vegada més, el greu dèficit fiscal que pateix Catalunya que, 
segons la darrera publicació oficial de les balances fiscals realitzada pel mateix 
Ministeri d’Hisenda el 2009, es situa entre 11.000 i 16.000 milions d’euros. Si la 
Generalitat pogués disposar dels recursos que es generen a Catalunya podria atendre 
sobradament totes les seves obligacions. 
 
Tercer.- Denunciar el mal ús que el Govern de l’Estat fa de l’anomenat Fons de 
Liquiditat Autonòmic pel qual percep interessos dels fons que transfereix a les 
comunitats autònomes. En concret, Catalunya va pagar el 2012, 58 milions en 
interessos: el 2013, 502; el 2014, 941; i el 2015, 408. Un total de 1.909 milions d’euros 
pagats en interessos en quatre exercicis. 
 
Quart.- Donar suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya que, en el seu 
punt cinquè, insta al Parlament de Catalunya a iniciar la tramitació de les lleis de 
procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 

 
... 

 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Moció del Grup Municipal del Grup de Ciutadans de Cornellà sol·licitant a la 
Generalitat el pagament del deute amb les farmàcies. 
 
... 
 
El passat 30 d’octubre de 2015, la Generalitat de Catalunya va anunciar que s’han 
acabat els recursos econòmics per poder pagar els medicaments a les farmàcies i que 
aquests no es podran satisfer fins l’arribada de fons de finançament extraordinaris. 
Això comporta que la Generalitat incomplirà, novament, el concert que té signat amb 
les farmàcies. Per tant, la Generalitat no pagarà els medicaments dispensats el mes 
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de setembre per un import de 11,5 milions d’euros. A aquests, cal sumar les factures 
pendents dels mesos de juliol i d’agost amb un import de 121,5 milions d’euros i 100 
milions d’euros, respectivament. Així doncs, el deute acumulat per part de la 
Generalitat supera ja els 330 milions d’euros. 
 
Cornellà de Llobregat no viu aïllada a aquesta situació, ja les farmàcies de la ciutat 
porten 4 anys suportant retards en el pagament dels medicaments que dispensen, 
tenint aquestes, d’altra banda, el deure de complir les seves obligacions de 
pagaments ja que en cas contrari, se’ls aplicarà el recàrrec del 20%. Per tant, aquest 
anunci de la Generalitat pot arribar a suposar el tancament d’alguna de les farmàcies 
de la ciutat. 
 
Atès que tant la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de 
Catalunya, la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris, i la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del sistema nacional de salut, 
estableixen l’obligació de les farmàcies de dispensar els medicaments que els 
demanin, tant els particulars com el Sistema Nacional de Salut. 
 
Atès que les farmàcies constitueixen una de les primeres línies assistencials del 
sistema sanitari i d’això se’n deriva que els perjudicis que pateixin o puguin sofrir 
tinguin un greu impacte en la ciutadania i en el conjunt del sistema sanitari. 
 
Atesa la situació en què es troba aquest sector, provocada pels impagaments 
reiterats de la Generalitat, està desencadenant en la desprotecció i desatenció laboral 
de molts autònoms, en l’acomiadament de treballadors i treballadores i en el 
tancament de petites empreses. Així mateix, s’està posant en risc el dret d’accés als 
medicaments per part de la ciutadania, un dret humà fonamental reconegut en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
Per tant, davant d’aquesta situació de risc i d’incertesa per a les persones, les 
administracions tenim el deure d’exigir una solució imminent del problema. Des del 
nostre grup municipal exigim que el govern de la Generalitat tingui com a prioritat 
solucionar aquesta problemàtica, a partir del diàleg amb l’Estat per tal què hi hagi 
una coordinació entre les administracions per a tenir recursos econòmics suficients 
per complir amb el pagament del deute del sector farmacèutic, i proposem al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que cerqui una solució per tal de liquidar 
el deute íntegre amb les farmàcies de Cornellà, a fi d’assegurar el correcte 
proveïment de medicaments per a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat, amb càrrec al Fons de Liquiditat autonòmica, una 
partida finalista per tal de fer front, amb caràcter d’immediatesa, els pagaments 
pendents. 
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Tercer.- Donar el nostre recolzament i la nostra solidaritat a totes les farmàcies de 
Cornellà, especialment als treballadors i treballadores de la nostra ciutat. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a la Federació d’Associacions de Farmàcies de 
Catalunya (FEFAC), al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, al Departament 
de Salut, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 

 
... 

 
En relació amb la sèrie d’esmenes presentades per Esquerra ja avancem 
nosaltres que votarem en contra. Simplement perquè no podem donar suport 
a una Resolució que ha estat suspesa cautelarment pel Tribunal 
Constitucional. 
 
I en relació a l’esmena presentada per Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, 
entenem que la supressió de l’acord serveix per a què ens doneu suport a la 
Moció i, entre tots puguem consensuar l’aprovació de la mateixa, estaríem 
d’acord. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Com encertada la Moció, en tant en quant, diu farmàcies de Cornellà. Amb 
això ja salvem el fet de que estem parlant d’un tema, que tornem a dir, que és 
d’interès autonòmic o quasi estatal. Però bé, com posem de Cornellà parlem 
de Cornellà. 
 
Llavors la meva esmena seria, perquè trobo la Moció encertada. Evidentment, 
és inviable que cap dels que estem aquí diguem al qui ha de pagar que no 
pagui. I com és recorrent i, per recorrent i m’has d’entendre bé, entenc que 
els centres assistencials que existeixen a Cornellà i els centres mèdics 
concertats que existeixen a Cornellà, també són endeutats. A mi m’agradaria 
no haver de parlar d’una Moció d’això i, per a què a més fos una Moció una 
mica més, que s’incorporés al primer “amb les farmàcies, centres 
assistencials, centres mèdics de Cornellà”. I al quart que es traslladés “a 
l’Associació Catalana d’Entitats de la Salut, a l’Associació Catalana de Recursos 
Assistencials i al Consorci de Salut i Social de Catalunya”. 
 
Dit això ens estalviaríem quatre mocions i en ares d’una economia 
administrativa, de la que sempre estem mancats d’informació, doncs crec jo 
que podríem aprovar-la. 
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En quant a la resta dit està, si no fa falta venir al Ple, podem llegir els 
periòdics, veure la tele o TV3, doncs, bé jo TV3 no la veig. Quedi constància.  
 
Però crec que sí, que el Grup Municipal del Partit Popular aprovarà la Moció, 
però si que és cert i tornem a reincidir que no pretenem ser sempre els que 
parlem del mateix, però si tractar que les mocions siguin una mica més de la 
ciutat de Cornellà. Ja sé que hi ha farmàcies a Cornellà, i forners a Cornellà, i 
paletes en Cornellà, però bé, aquesta és una mica la idea, ja que l’aprovem 
m’agradaria que li poguessin afegir el fet de les residències que tampoc les 
han pagat els centres mèdics. 
 
Que jo vaig a votar a favor de totes formes, però ja que estem, no?. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres sí que condicionaríem el nostre vot a com quedés finalment la 
Moció. És innegable que la llista d’impagaments de la Generalitat és llarga. Hi 
ha alguns que es poden explicar i justificar en funció de necessitats de 
finançament, altres són decisions polítiques, de prioritat política. No ens 
enganyem. Hi ha decisions polítiques i el Govern que ha governat fins ara a la 
Generalitat ha pres una sèrie de decisions polítiques. Hi havia coses que 
pagàvem i coses que no pagàvem. 
 
I bé, jo crec, que el tema de les farmàcies no deixa de ser una certa estratègia 
de pressió. El propi gremi de farmacèutics deia que no volíem estar en la 
pugna política pel fet de les seves factures. Aquí ho hem situat. Per nosaltres 
era important que traguéssim aquesta idea del Fons de Liquiditat. No 
correspon en una Moció i menys de Cornellà. Jo crec que en tot cas, el que sí 
que correspon es fer-se ressò dels efectes que té per a la ciutat de Cornellà, 
els impagaments i els incompliments de la Generalitat. 
 
Si es queda en això la Moció, nosaltres hi donarem suport amb el ben entès 
que si s’aprova l’esmena que fa el Grup de Cornellà en Comú, doncs, creiem 
que situa una mica més i aterra una mica més. 
 
Tampoc ens importa si voleu afegir altres llistes, però si la qüestió és de fer 
llistes de les coses que no paga la Generalitat, també tenim temps de fer-ho. 
Faríem una llarga llista començant per aquesta pròpia Casa, però podíem fer 
alguna més. 
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Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
A veure davant d’aquesta Moció, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, 
bé, a veure tampoc no és que estiguessin especialment motivats a fer 
esmenes, però clar, arriba un punt que hi ha determinades qüestions que es 
diuen mitges veritats que porten a confusió o no es va suficientment a l’arrel 
de la qüestió. Llavors corren rumors, mitges veritats i no, arriba un punt que 
bé, les coses s’han de dir pel seu nom. I per això ens hem animat finalment a 
fer una esmena alternativa. 
 
En primer lloc, que quedi clar, endavant, que per part del Grup d’Esquerra 
Republicana, tot el nostre suport a les farmàcies, bé, per a què cobrin el que 
han de cobrar. El nostre suport als seus treballadors i, evidentment, exigir a la 
Generalitat que pagui el que ha de pagar. Això a la Generalitat i a qualsevol 
institució. 
 
Però es clar, hem d’anar al fons de la qüestió. I quin és el fons de la qüestió?. 
Doncs, bé, si em permeteu una mica d’història. Esquerra Republicana aquí a 
Cornellà la vam refundar un 1951 i, a l’any 1992, jo recordo que la primera 
campanya que vam fer va ser “Prou espoli fiscal”. 
 
Perquè ja en aquells moments estàvem denunciant el mal finançament 
econòmic que té la Generalitat de Catalunya i, l’espoli fiscal al que estem 
sotmesos. I en aquella campanya ja parlàvem d’uns 20.000 milions d’euros, 
això l’any 1992.  
 
Han passat vint-i-tres anys i seguim tenint el mateix espoli fiscal i la mateixa 
manca de finançament. I, escolteu!, ho sento, però s’ha de dir amb tot el seu 
nom. 
 
Durant tots aquests anys, bé, doncs hem sigut sempre independentistes però 
va haver un moment que es va fer el projecte d’un govern d’esquerres per 
Catalunya. Es va pactar un Estatut d’Autonomia, una proposta de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia. Recordo que la proposta d’Estatut que va sortir del 
Parlament de Catalunya, el 30 de setembre del 2005, en aquella proposta 
d’Estatut sortia que es demanava o es reclamava una Agència Tributària 
pròpia per Catalunya que recaptés els seus impostos i que desprès pagués el 
que hagués de pagar. 
 
No cal que recordi com va acabar aquella proposta de reforma de l’Estatut. 
Evidentment, això no es va complir i, desprès la sentència del Tribunal 
Constitucional va acabar retallant. Per tant, la via de l’Estatut va ser una via 
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morta també per resoldre el problema de finançament que té aquest país. I 
això, ho seguim arrossegant. 
 
I arriba l’any 2012, quan bé, evidentment, desprès de la crisi i tal, es talla 
l’aixeta a que les Comunitats Autònomes puguin accedir als mercats financers, 
per tant, la Generalitat no pot demanar crèdits. I s’instaura el FLA, el Fons de 
Liquiditat Autonòmic, en el qual va destinat a pagar les factures dels 
proveïdors de la Generalitat, en aquest cas. Però amb el sistema pervers, que 
l’Estat, dels diners que recapta dels ciutadans de Catalunya i dels ciutadans de 
Cornellà, es clar, aquests diners se’ls queda i desprès te’ls retorna cobrant-te 
interessos. Els mateixos diners que treus dels teus ciutadans. Només per 
posar una xifra, en aquests últims quatre anys, hem pagat d’interessos 1.900 
milions a l’Estat Espanyol. O sigui, els ciutadans de Catalunya, hem pagat 
interessos pels diners que recapta de Catalunya. 
 
Bé, per tant, això arriba un moment que ja no només és injust i és indignant 
sinó que ja és indecent. És indecent el que està succeint sobretot aquests dies 
amb el FLA i, utilitzant aquesta amenaça perquè les farmàcies no cobrin. 
 
Bé, els que ho hem tingut clar sempre, doncs bé, ja hem volgut la 
independència des de fa molt anys. Llavors per això hem intentat explicar que 
fa vint-i-tres anys que estem reclamant coses com aquestes i hem arribat a la 
conclusió i entre ells també, desprès de les Eleccions del 27 de setembre aquí 
a Cornellà, un 22% de la ciutadania de Cornellà també ja aposta per la 
independència. 
 
Bé, per tot el que he explicat, el quart punt, que és que demanem que ja que 
totes les vies que ja s’han demostrat esgotades doncs obrir un procés 
constituent en el qual, en el punt cinquè d’aquesta Resolució que es va 
aprovar al Parlament les setmanes passades, es demana l’inici de la tramitació 
d’una Llei d’Hisenda Pública en el qual finalment ja puguem recaptar els 
nostres impostos i gestionar els nostres recursos. Bé, em sembla que ha 
quedat prou explicat. 
 
 
Senyor Jose David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
A nosaltres no ens sembla malament la proposta que fa Ciutadans en aquesta 
Moció. Estem d’acord en que s’han de pagar a les farmàcies, però no estem 
d’acord en endeutar més al país sinó determinar d’on i com surten els diners 
per poder pagar, però no amb més deute. Una solució podria ser no pagar el 
deute, per pagar a les farmàcies. 
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Com comentava si s’aprova la nostra esmena votaríem a favor de la Moció. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres, la veritat és que no entrarem en debats estèrils com els que avui 
aquí estem tenint en aquesta Moció. Aquesta Moció és una mera declaració 
d’intencions, perquè com sabeu, no tenim cap mena de competències en fer-li 
pagar a la Generalitat el que li deuen a les farmàcies. Ojala!, els hi pagués. 
 
Per tant, donem el nostre recolzament i ens solidaritzem amb aquesta causa i, 
per tant, donem suport a la Moció. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Simplement manifestar a la gran majoria de Grups, donar les gràcies pel 
suport cap a la Moció i, al ponent del Partit Popular, dir-li que hem rigut molt 
amb la seva intervenció, però no ens ha quedat clar si veu TV3 o no. 
 
 
Senyor Manuel Jesús Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP  
 
Una gran imaginació, company d’Esquerra Republicana, que hem parlat del 
deute de les farmàcies a la independència de Catalunya. Si ets capaç 
d’assegurar-me que amb la independència s’acabaran els problemes del món 
per la recaptació fiscal que nosaltres tenim. És a dir, al final, no potser sempre 
el mateix. Qui deu ha de pagar o buscar la fórmula de pagament i mai pot ser 
el fet de què fa vint-i-un anys, com tu has dit, crec que hi ha un espoli fiscal. I 
perquè hi ha un espoli fiscal, que és el que jo crec, volem la independència, i 
per això no pago a les farmàcies. 
 
Però, és que torno a dir el mateix, no és només les farmàcies, centres mèdics, 
centres d’assistència que hi ha a Cornellà. I hi ha molta gent, més enllà del que 
nosaltres puguem estar diem aquí, que al final de mes no arriba a cobrar. I és 
cert. I clar, tu podràs parlar de l’espoli de fa vint-i-un, però és que tens 
l’obligació de pagament. Almenys el crèdit de pagament i el dret i l’obligació 
de pagament, avui en dia, la tens. 
 
Llavors, no es pot estar contínuament amb la independència, amb l’altre, amb 
l’altre, perquè són excuses de mal pagador. Llavors, anem almenys a dir, com 
anirà el dia de demà, no ho sé, però avui paguem o busquem la solució a 
pagar, o no li diguem a gent que no està cobrant a final de mes. Que no 
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parlem del titular de la farmàcia o del titular del centre residencial, parlem de 
la gent que no cobra a final de mes. No, és que quan siguem independents 
cobraràs. Em sembla, desafortunat. 
 
I TV3, ja t’he dit, que no la veig. 
 
 
Senyor Francesc Sànchez i Garcia, Regidor del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Només per al·lusions. 
 
No esperava que el representant del Partit Popular em donés la raó. En tot 
cas, si que li puc recomanar que TV3 la pugui mirar de tant en tant perquè 
també hi ha continguts interessants. Jo intento mirar totes les que puc, en 
català, en castellà, en anglès i perquè no sé més idiomes. 
 
Bé, sobre l’espoli fiscal, les últimes dades que disposem com bé diu la Moció, 
són dades oficials del Ministeri d’Hisenda del 2009, en que situava l’espoli 
fiscal entre 11.000 i 16.000 mil milions d’euros. Per tant, dades oficials que ara 
s’haurien d’actualitzar, però l’espoli fiscal persisteix. 
 
I si he fet l’exposició que he fet, és perquè això quedi clar que és la base per la 
qual la Generalitat no pot fer front, no només al pagament de les farmàcies 
sinó no poder pagar els seus deutes també amb els Ajuntaments i altres coses. 
 
Evidentment que tot és millorable i que, segurament, l’administració de la 
Generalitat pot ser molt més eficaç en moltes coses però això no treu que 
Catalunya pateix aquest sistema de finançament i aquest espoli. 
 
 
Senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Assenyalar que nosaltres no negarem que no existeix aquest dèficit fiscal, és 
evidentment que existeix. Vull dir, és una dada que hi ha, però que no ens 
diguin que és la causa. Vull dir, la Generalitat té uns recursos econòmics i és 
una qüestió de prioritats polítiques. La Generalitat decideix a què dedica 
aquests recursos. 
 
Si el Govern de Convergència amb el suport d’Esquerra Republicana, ha 
decidit no pagar a les farmàcies, no és culpa en cap cas d’aquest dèficit fiscal 
sinó de les seves prioritats polítiques. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Passem a votació, jo crec que ja hem fet un gran debat. 
 
Bé, hi ha una esmena in veu presentada pel Grup del Partit Popular, la passem 
a votació. 
 
 

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

Vots en contra: 

 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 
 

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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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores, passem a votació l’esmena presentada pel Grup Cornellà en Comú 
– Crida per Cornellà. 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal del CEC-CPC amb 
registre d’entrada 43471 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
I desprès hi ha una altra esmena presentada pel Grup d’Esquerra Republicana. 
 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb 
registre d’entrada 43665 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, senyor/a 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 d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 

Sánchez i García. 
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Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
No queda incorporada, per tant, es passa a votació la Moció amb l’esmena 
que s’ha aprovat, que seria la supressió de l’acord segon. 
 
 
Després d’això la moció queda redactada en els termes següents: 
 
... 
 
El passat 30 d’octubre de 2015, la Generalitat de Catalunya va anunciar que s’han 
acabat els recursos econòmics per poder pagar els medicaments a les farmàcies i que 
aquests no es podran satisfer fins l’arribada de fons de finançament extraordinaris. 
Això comporta que la Generalitat incomplirà, novament, el concert que té signat amb 
les farmàcies. Per tant, la Generalitat no pagarà els medicaments dispensats el mes 
de setembre per un import de 11,5 milions d’euros. A aquests, cal sumar les factures 
pendents dels mesos de juliol i d’agost per un import de 121,5 milions d’euros i 100 
milions d’euros, respectivament. Així doncs, el deute acumulat per part de la 
Generalitat supera ja els 330 milions d’euros. 
 
Cornellà de Llobregat no viu aïllada a aquesta situació, ja que les farmàcies de la 
ciutat porten 4 anys suportant retards en el pagament dels medicaments que 
dispensen, tenint aquestes, d’altra banda, el deure de complir les seves obligacions de 
pagaments ja que en cas contrari, se’ls aplicaria un recàrrec del 20%. Per tant, aquest 
anunci de la Generalitat pot arribar a suposar el tancament d’alguna de les farmàcies 
de la ciutat. 
 
Atès que tant la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de 
Catalunya, la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris, i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del sistema nacional de salut, estableixen l’obligació de les farmàcies de 
dispensar els medicaments que els demanin, tant els particulars com el Sistema 
Nacional de Salut. 
 
Atès que les farmàcies constitueixen una de les primeres línies assistencials del 
sistema sanitari i d’això se’n deriva que els perjudicis que pateixin o puguin sofrir 
tinguin un greu impacte en la ciutadania i en el conjunt del sistema sanitari. 
 
Atesa la situació en què es troba aquest sector, provocada pels impagaments 
reiterats de la Generalitat, està desencadenant en la desprotecció i desatenció laboral 
de molts autònoms, en l’acomiadament de treballadors i treballadores i en el 
tancament de petites empreses. Així mateix, s’està posant en risc el dret d’accés als 
medicaments per part de la ciutadania, un dret humà fonamental reconegut en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
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Per tant, davant d’aquesta situació de risc i d’incertesa per a les persones, les 
administracions tenim el deure d’exigir una solució imminent del problema. Des del 
nostre grup municipal exigim que el govern de la Generalitat de Catalunya tingui com 
a prioritat solucionar aquesta problemàtica, a partir del diàleg amb l’Estat per tal què 
hi hagi una coordinació entre les administracions per a tenir recursos econòmics 
suficients per complir amb el pagament del deute del sector farmacèutic, i proposem 
al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que cerqui una solució per tal de liquidar 
el deute íntegre amb les farmàcies de Cornellà, a fi d’assegurar el correcte 
proveïment de medicaments per a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 
 
Segon.- Donar el nostre recolzament i la nostra solidaritat a totes les farmàcies de 
Cornellà, especialment als treballadors i treballadores de la nostra ciutat. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a la Federació d’Associacions de Farmàcies de 
Catalunya (FEFAC), al Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, al Departament 
de Salut, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya. 

 
... 

 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal de 
CEC-CPC amb número de registre 43471 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. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal de C’s, senyor/a 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. 

 
 
 
 
Sisena.- Moció del Grup Polític Municipal del PP, per a què els Portaveus 
dels Grups Municipals puguin realitzar les aportacions que considerin 
necessàries i oportunes al Govern Local, amb l’objecte d’estudiar majors 
eines tècniques i/o humanes amb les què facilitar i millorar la tasca dels 
grups municipals de l’oposició. 

Moció del PP, per a què els 

Portaveus dels Grups Municipals 
puguin realitzar les aportacions 
que considerin necessàries al 
Govern Local. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
Les passades eleccions municipals van donar un resultat gairebé inèdit en la història 
recent del municipalisme a Cornellà. Un govern local sense majoria absoluta i una 
oposició molt plural amb no pocs partits polítics de sensibilitats polítiques també molt 
diverses. Han transcorregut, per tant, 6 mesos des de la celebració de les eleccions 
municipals, un temps prudencial en què observem que els grups municipals de 
l'oposició malgrat que estan exercint un paper essencial en la funció de control i 
d'oposició a l'equip de Govern , necessiten de més i millors eines per aconseguir la 
màxima eficàcia en el seu treball, que no és altre, en definitiva, que el control sobre el 
Govern Local. 
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No hi ha dubte que l'entrada de nous grups municipals al Consistori enriqueix el 
necessari debat en benefici de la nostra ciutat, però aquesta pluralitat s'ha de reflectir 
en tots els ordres de l'activitat municipal, tot això amb l'objecte, insistim, que la 
funció de control i l'activitat de representació que es té encomanada als grups 
municipals pugui exercir-se amb la màxima qualitat i dignitat, qüestió a la qual el 
Govern Local no pot ser ni aliè ni insensible. 
 
Aquest nou escenari de pluralitat municipal entenem que ha de motivar majors eines 
tècniques i humanes amb les que els grups de l'oposició puguin desenvolupar la seva 
funció amb major eficàcia, com entre altres coses, facilitant-se millor la informació de 
la què puguin disposar. Per posar un exemple, que no pretén ser una "llista tancada", 
no sembla lògic, en pro d'una major transparència, que els grups municipals de 
l'oposició no puguin tenir accés a les respostes escrites a les preguntes orals que es 
formulen en els plens, o, sense anar més lluny, a la consulta telemàtica dels 
expedients que són tractats en les Comissions que seran després objecte de debat al 
Ple, per posar només uns exemples, que insistim no pretenen ser una llista tancada i 
que creiem que tots els grups municipals han de fer les seves aportacions. 
 
És per tot això, que el Grup Municipal del Partit Popular proposa l'adopció del 
següent: 
 

ACORD 
 
Que en el termini màxim d'un MES des de l'aprovació de la present Moció, els 
Portaveus dels Grups Municipals puguin realitzar les aportacions que considerin 
necessàries i oportunes al Govern Local amb l'objecte d'estudiar majors eines 
tècniques i/o humanes amb les què facilitar i millorar la tasca dels grups municipals 
de l'oposició municipal a Cornellà en nom del pluralisme, el debat i la transparència. 

 
... 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Hi ha una esmena presentada pel grup de Ciutadans i dues esmenes 
presentades pel grup d’Esquerra Republicana. 
 
 



 
 

 
 

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

 

 177 

L’esmena presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 43594 
és la següent: 
 
Per part del Grup Municipal de C’s, s’ha presentat la present esmena que 
una vegada traduïda a la llengua catalana resta com segueix: 
 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Esmena número 1: 
 
De modificació: "Aquest nou escenari de pluralitat municipal entenem que ha de 
motivar majors eines tècniques i humanes amb les què els grups de l'oposició puguin 
exercir la seva funció amb major eficàcia, com entre altres coses, facilitant-se millor i 
amb major celeritat la informació de la que puguin disposar els grups municipals per 
poder realitzar una òptima tasca política. 
 

ACORDS 
 
Esmena número 2: 
 
De modificació: Primer.- "Que en el termini màxim d'un MES des de l'aprovació de la 
present Moció, els Portaveus Regidors dels Grups Municipals puguin realitzar les 
aportacions que considerin necessàries i oportunes al Govern Local amb l'objecte 
d'estudiar majors eines tècniques i/o humanes amb les què facilitar i millorar la tasca 
dels grups municipals de l'oposició municipal a Cornella en nom del pluralisme, el 
debat i la transparència". 
 
Esmena número 3: 
 
D'addició: 
 
Segon.- Debatre i aprovar les aportacions dels Grups Municipals al Ple Municipal 
corresponent, d'acord amb la data indicada al primer punt. 
 
Tercer.- El Govern Local es comprometrà a complir amb aquelles aportacions 
aprovades pels Grups Municipals al Ple Municipal. 

 
... 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre d’entrada 
43685 és la següent: 
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... 
 
ESMENA DE SUPRESSIÓ: 
 
Exposició de motius: 
 
Primer paràgraf: (…) un rol essencial en la funció de control i d’oposició a l’equip de 
Govern, precisen de més i millors eines per aconseguir una major eficàcia en la seva 
tasca, que no és altre, en definitiva, que el control sobre el Govern Local. 
 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ: 
 
Exposició de motius: 
 
Tercer paràgraf: 
 
Aquest nou escenari (...) tots els grups municipals han de fer les seves aportacions. 
 
Tercer paràgraf: 
 
Facilitar la tasca de tots els grups municipals amb la finalitat d’obtenir major fluïdesa 
de treball i eficàcia, garanteix una major transparència i participació en benefici de la 
ciutadania. En ple segle XXI, amb les eines TIC al nostre abast, disposem de moltes 
eines per poder apropar la informació, als grups municipals i a la ciutadania. 

 
... 

 
 
 
L’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre d’entrada 
43686 és la següent: 
 
... 
 
ESMENA D’ADDICCIÓ: 
 

ACORDS 
 
Segon.- Debatre les aportacions dels Grups Municipals, incloent en aquest debat al 
departament d’informàtica de l’Ajuntament i als tècnics del CITILAB, ja que per la 
seva formació professional poden facilitar la implementació de les eines necessàries 
per portar a terme les propostes. 
 
Tercer.- Establir un període d’implementació per cadascuna de les propostes. 
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Quart.- Traslladar una proposta a Ple en els properes dos mesos a comptar de la data 
de l’aprovació de la present moció, amb les propostes acordades i amb el compromís 
del Govern Local per portar-ho a terme en els períodes requerits. 

 
... 

 
 
Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
El motiu de la presentació d’aquesta Moció radica en el fet que han 
transcorregut ja sis mesos des de les eleccions municipals, i ens vam 
incorporar nous Regidors. S’han incorporat també nous Grups Municipals, 
Grups Municipals que tenien representació i ara no la tenen. I jo crec que és 
temps suficient, desprès de sis mesos, per saber de primera mà quines poden 
ser les necessitats que encara tenim els Grups Municipals per desenvolupar la 
nostra funció a l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Jo crec que el paper de l’oposició és tant important i rellevant com pot ser el 
paper que pugui desenvolupar l’Equip de Govern. I jo crec, que des de l’Equip 
de Govern de Cornellà s’ha de ser sensible a aquest nou escenari de pluralitat, 
d’incorporació de nous matisos polítics. De tal forma que es pugui facilitar la 
incorporació de noves eines, d’instruments, d’inclús recursos humans que 
permetin als Grups Municipals poder desenvolupar millor el seu treball. 
Encara que ja desenvolupem un bon treball, però sense cap dubte amb altres 
eines a disposició dels Grups doncs podríem funcionar molt millor. 
 
D’aquí el motiu de presentació de la Moció, d’aquí el format, d’aquí el termini 
que donem. No es pretén establir, per part d’aquest Grup, una llista tancada 
en la que es digui, doncs bé nosaltres necessitem. Tots els Grups Municipals 
hem de fer aportacions, perquè potser les inquietuds que pugui tenir el Grup 
Municipal del Partit Popular són les mateixes, semblants o diferents de les 
que pugui aportar qualsevol altre Grup Municipal. 
 
Per això el motiu de la nostra Moció i per això esperem i confiem que aquesta 
Moció pugui anar endavant. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres volem interpretar la Moció que presenta el Partit Popular amb una 
demanda de majors recursos per l’oposició i per poder fer la tasca l’oposició, 
que crec que és una tasca democràtica, que és una tasca necessària. I que, per 
tant, entenem que cal fer-la i que qualsevol institució la necessita i que, en la 
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nostra opinió, no d’avui sinó en general, és que els recursos que tenim com 
oposició des de fa molts anys són minsos i en alguns casos insuficients. 
 
Amb aquesta voluntat, entenem que es presenta la Moció i, per tant, li 
donaríem suport.  
 
En relació a les esmenes que no ens han presentat, però que volem també 
interpretar, en tot cas quan es presentin les esmenes ho afegirem. També 
estem d’acord amb el ben entès que el que també busquem és, buscar la 
manera que aquelles aportacions que es puguin fer per millora de la tasca dels 
Regidors i les Regidores, es puguin implementar de la manera més àgil i més 
consensuada possible. Per tant, també, hi estaríem a favor en el cas de les 
esmenes d’Esquerra Republicana. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Nosaltres en aquesta Moció, bé, primer que va costar saber, arribar a veure 
finalment el què hi demanaven. I desprès veure i interpretar que, a part que 
se’m va comunicar que gràcies a les meves aportacions a la Junta de 
Portaveus van decidir fer aquesta Moció, doncs endavant, és un treball per 
tots per tant ja va bé. 
 
Compartim l’essència de que, evidentment, com a oposició i amb el dia a dia 
que ens estem trobant, necessitem més eines o millors eines per poder 
desenvolupar la tasca. I que hi ha molta documentació que se’ns fa arribar 
que, potser, es podria millorar aquesta manera de fer-nos-la arribar. I amb el 
ben entès de que hi ha la màxima disposició per part de l’Equip de Govern per 
facilitar la informació. Llavors, aquí és, aprofitem totes les eines –dic- que avui 
en dia per sort podem disposar, per a què aquesta tasca sigui més fàcil i més 
àgil.  
 
Respecte a les esmenes que presentem, les hem presentat per separat. Una, 
la que fa esment a l’exposició de motius, es refereix al primer paràgraf que 
acaba dient “un rol essencial en la funció de control i d’oposició a l’equip de 
Govern, precisen de més i millors eines per aconseguir una major eficàcia en la 
seva tasca...”, d’acord ara “que no és altre, en definitiva, que el control sobre 
el Govern Local.”. A mi em perdonareu, però la meva tasca com oposició no és 
el control sobre el Govern Local, sinó fer d’oposició, treballar per Cornellà i 
aportar moltes més coses, no controlar al Govern Local. Per tant, crec que la 
resta de Grups Municipals poden estar d’acord en que no és la tasca, el 
control del Govern, sinó moltes altres tasques. Per això demanem la supressió 
d’aquesta frase. 
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I, respecte a l’esmena de substitució, intentem dotar d’una miqueta més de 
contingut amb aquest paràgraf, explicant doncs això que “Facilita la tasca de 
tots els grups municipals amb la finalitat d’obtenir major fluïdesa de treball i 
eficàcia, que això garanteix una major transparència i participació en benefici 
de la ciutadania. I que en ple segle XXI” –com bé ja he comentat- “amb les 
eines TIC al nostre abats, disposem de moltes més eines per poder apropar 
aquesta informació, als grups municipals i a la ciutadania”. 
 
El que venim a reflectir amb aquestes esmenes de supressió i de substitució, 
és deixar una miqueta més clar el per què és necessari aquest treball per 
poder, tots tenir més informació i de millor manera. 
 
Respecte a les esmenes d’addició dels punts, hi ha un punt únic que 
demanava que en un termini d’un mes es fessin les aportacions dels Grups 
Municipals per estudiar majors eines tècniques i humanes per tirar endavant. I 
aquí el què nosaltres proposem és, que a banda d’aquest punt únic, a partir 
d’aquestes aportacions que sorgeixin es debatin aquestes aportacions dels 
Grups Municipals, però també s’inclogui en aquest debat el Departament 
d’Informàtica de l’Ajuntament i als tècnics del CITILAB, perquè com a tècnics i 
especialistes en aquests temes ens podran assessorar molt millor respecte a 
quines eines es poden facilitar a tots, inclòs el Govern, la tasca diària. Llavors, 
aprofitem-los!. Vull dir, utilitzem aquestes, perdoneu l’expressió, eines 
humanes per poder facilitar la feina de tots. 
 
Evidentment llavors, a partir d’aquí, establir un període d’implementació. És 
important que cadascuna de les propostes li posem un període per a què tots 
tinguem clar la data de final per poder començar a treballar amb elles.  
 
I el que fem és, respecte a la Moció de Ciutadans, és un canvi de traslladar al 
Ple en els proper dos mesos, més que res tenim en compte que si avui espero 
que s’aprovi aquesta Moció, amb el Nadal pel mig, no hi haurà temps i, que 
per tant, doncs comptem dos mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta 
Moció i que comptem sobretot amb el compromís del Govern Local. 
 
Llavors jo el que instaria és a Ciutadans, si està d’acord, a que retirés la seva si 
està d’acord amb les nostres, perquè amb el punt quart ja assumim part de les 
seves també. 
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Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
No hi ha cap problema en retirar les nostres esmenes i poder incorporar les 
vostres. La Moció, amb el contingut estem d’acord i si s’incorporen les 
esmenes doncs hi votaríem a favor. 
 
 
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres estem a favor d’aquesta Moció, la veritat és que els recursos de 
l’Ajuntament són els que són. I és a dir, nosaltres som bastant austers i ho 
sabeu tots els Grups, i sabeu quin és el funcionament de l’Ajuntament. Però és 
evident que, bé, doncs si voleu que parlem doncs parlem i, per tant, ja ens 
fareu arribar les propostes i a partir d’aquí ja decidirem.  
 
En aquest cas, si que nosaltres votarem en contra de les esmenes d’Esquerra 
perquè és evident, com molt bé deies, que en un mes no ens dóna temps. En 
un mes ens fareu arribar les propostes, tenim les dates de Nadal pel mig, per 
tant, parlarem. Començarem a parlar al gener. 
 
I desprès, també votàrem en contra de les esmenes d’Esquerra, perquè com 
que no sabem ben bé què ens esteu proposant, quan veiem que és el que ens 
proposeu ja decidirem quins recursos li destinem i com analitzem i amb quins 
professional hi comptem. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Més que res que no m’ha quedat clar, disculpa Emilia, a veure nosaltres el que 
hem dit és, si avui s’aprova la Moció hi ha un mes per poder fer propostes que 
aquest és el punt únic que presenta el Partit Popular. 
 
Per tant, és un mes per a què tots els Grups Municipals presentem propostes. 
A partir d’aquestes propostes, ens reunim per poder amb aquest equip tècnic, 
per poder parlar-ho. Posem data a aquestes propostes d’elaboració, és a dir, 
s’ha de fer un portal. M’ho estic inventant, eh. Dons aquest portal trigarà un 
any, potser, bé doncs posem-li data amb aquests tècnics al costat. I crec que 
moltes de les implementacions que demanarem, són de temes informàtics. 
Per això, demanava al Departament d’Informàtica i als tècnics del CITILAB. No 
cal tot l’equip, una representació és suficient, evidentment. 
 
Però llavors, dintre de datar aquestes possibles mesures, vull dir, ho debati’m, 
arribem a un acord sobre quines mesures volem tirar endavant, entre tots. Es 



 
 

 
 

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

 

 183 

fan aquestes reunions amb els tècnics i ens diuen quan de temps 
d’implementació creuen que serà necessari. Ho calendaritzem i, desprès 
traslladem aquesta proposta a Ple amb el calendari final d’aquí a dos mesos, 
és a dir, al gener, presentem una proposta amb un calendari a vistes de totes 
aquestes propostes. No vol dir que al gener hagin d’estar implementades 
totes les propostes. Crec que, no sé si he aclarit més l’esmena. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
A veure, jo crec que tots som conscients que al Ple de desembre no portarem 
cap proposta aquí, d’això som conscients. 
 
Dos, que evidentment, jo entenc el que diu, entenc més oberta la proposta 
que fa el Grup del Partit Popular. Que tots el Grups, el que podem fer, són les 
nostres reflexions, incorporar-les i fer una reunió de tots els Grups i veure si 
hem de trucar a vint tècnics o a cap. Que si hem de fer A, B o C. Això ja ho 
parlaran els grups, vull dir. I, a partir d’això, sortirà suposo una proposta de 
recursos, de tot i, evidentment, en algunes coses, haurà d’haver un calendari. 
 
Per mi la proposta que fa, ja ho diu. Això jo ho entenc així. 
 
Passaríem a la votació. Passaríem primer a la votació de les esmenes 
d’Esquerra Republicana. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb 
registre d’entrada 43685 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. 
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Abstenció: 

 

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 

 
 
 

 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’esmena presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb 
registre d’entrada 43686 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. 
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Abstenció: 

 

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 

 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Aleshores ja passaríem a la votació de la Moció.  
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció 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 C’s, senyor/a 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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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 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 establir un efectiu Pla 
de Millora Integral dels carrers i espais de la nostra ciutat. 

Moció del PP, per establir 
un efectiu Pla de Millora 
Integral dels carrer i espais. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
No són pocs els veïns/es de Cornellà que han traslladat al Partit Popular de Cornellà la 
seva preocupació pel deteriorament de les voreres i calçades de la nostra ciutat. 
Deteriorament que repercuteix en l'accessibilitat dels nostres conveïns ja que les 
mancances en el manteniment són especialment visibles en els passos de vianants i 
en moltes de les voreres dels nostres barris. Per dir alguns exemples, com al carrer 
Doctor Arús, carrer Urgell, carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada La Rambla, 
calçada carrer Empordanès; homogeneïtzar paviment de les dues voreres d'un mateix 
carrer com és el cas del carrer Verge del Pilar, ampliació de la vorera del carrer 
Granada, millora de les calçades i ampliació de les voreres de la zona industrial entre 
Almeda i Carretera el Prat (Av. de la Fama, carrer Albert Einstein, ...), etc. 
 
Des del Grup Municipal del Partit Popular considerem necessari una planificació 
racional i efectiva dels plans de manteniment dels vials de la nostra ciutat amb 
l'objectiu de prestar més atenció a l'accessibilitat brindant, d'aquesta manera 
integració i equiparació d'oportunitats per a tots els ciutadans, no només les persones 
amb discapacitat motora o sensorial (visual, auditiva), sinó també els nens, les dones 
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embarassades, les persones de la tercera edat i aquells que també transitòriament 
veuen limitades les seves capacitats de mobilitat, i què sense dubte tot això 
repercuteix en la seva qualitat de vida. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular considerem necessari establir un ambiciós Pla de 
Millora Integral de l'espai públic de la ciutat que suposarà una regeneració de la via 
pública i una millora de la qualitat de l'espai públic. Superant l'actual "Cornellà 
Millora", el Pla de Millora Integral comportaria actuacions segons les necessitats de 
la via, en aspectes tan diversos com el soterrament del cablejat aeri de les línies de 
baixa tensió o de xarxes de serveis, la renovació o rehabilitació del clavegueram, la 
renovació de voreres, calçada, reposició i renovació d'enllumenat o de l'arbrat viari, 
mobiliari urbà o elements d'accessibilitat al carrer. 
 
La implantació de qualsevol obra a l'espai públic de la ciutat s'ha de fer sota 
determinats criteris generals per tal de garantir la convivència de l'obra amb l'ús diari 
la ciutat, respectant al màxim la qualitat de vida i la dinàmica de la zona afectada. 
Totes les obres públiques o privades que s'emplacin en el domini públic, han 
d'assegurar la seguretat dels ciutadans, l'ordre a l'espai públic, la imatge de les obres 
a la ciutat i la convivència de les obres amb les activitats que es desenvolupen en 
l'àmbit afectat. 
 
Per a això, és necessari que les actuacions tant públiques com privades als carrers de 
la nostra ciutat estiguin coordinades, minimitzant al màxim l'impacte que generen 
sobre el territori, les persones i l'activitat, optimitzant les obres i fomentant la 
coincidència i coordinació de les mateixes. 
 
Per tot l’exposat, presentem a aquest Ple la següent MOCIÓ per tal d'adoptar els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir un efectiu Pla de Millora Integral dels carrers i espais de la nostra 
ciutat garantint la coordinació de les actuacions i ocupacions d'una obra, i establint 
les indicacions per a ordenar la possible coexistència de més d'una obra i/o 
ocupacions en un mateix àmbit públic i realitzar el seu seguiment per a garantir el 
mínim impacte possible sobre la ciutadania i la mobilitat. 
 
Segon.- Estudiar la Implementació d'elements de gestió sobre plataformes digitals 
(administració digital) que possibiliten la coordinació de les obres minimitzant costos i 
impactes ambientals, com ja es fa en d’altres ciutats del nostre entorn. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
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Senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP  
 
Gràcies Alcalde i ràpidament, perquè crec que la Moció és bastant clara al 
plantejament.  
 
Tots som testimonis de la situació en la que es poden trobar alguns carrers de 
la nostra ciutat i els conseqüents perjudicis, que en ocasions, es generen quan 
els carres o places s’aixequen una i altra vegada. I jo crec que és bo que es faci 
un Pla Integral de Millora dels carrers i espais de la nostra ciutat, en el que es 
pugui detectar, doncs, quines són les principals prioritats en aquest sentit. 
 
Crec que també és bo a efectes de maximitzar aquestes actuacions a la via 
pública, d’estudiar la implementació d’elements de gestió de plataformes 
digitals, com ja es fa en algun que altre municipi, com pugui ser el de 
Barcelona, per intentar que l’impacte, tant ambiental com de costos, es pugui 
minimitzar. Jo crec que mereix la pena que s’estudiï per part de l’Equip de 
Govern aquesta petició i aquesta Moció i, això és el que plategem i presentem 
al Ple. Gràcies. 
 
 
Senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
 
Nosaltres en el debat de Pressupostos del mes passat ja vam plantejar que per 
a nosaltres la dignificació de l’espai públic era una prioritat i que, creiem que 
s’havien d’abocar recursos i que s’havien de planificar al màxim possible 
l’actuació en diferents zones de la ciutat. I vam fer esment especial en que 
enteníem que una de les prioritats és, els espais infantils i les rutes escolars. 
 
En aquest sentit, aquesta és una mica la nostra prioritat per aquest any. 
Creiem que és una cosa que entra, lògicament, en el que planteja el Grup 
Popular. Però en tot cas, el que plategem és que l’Equip de Govern estableixi 
un sistema pel qual es pugui saber de quina manera es poden anar millorant 
els carrers i places de la nostra ciutat, amb aquest ordre de prioritats, que per 
a nosaltres és aquest. 
 
Com que les dues parts de la proposta són estudiar la implementació, que 
podem estar d’acord, no sé si és la millor eina o no però com que s’ha 
d’estudiar i confiem molt en els serveis tècnics de la Casa, doncs esperem que 
sigui una eina, els serveis tècnics l’aprofitin i si no és, doncs no l’aprofitarem. 
 
I l’altra part que parla d’un Pla de Millora Integral, ja entra dins de la proposta. 
Vam fer nosaltres en el Ple d’intentar plantejar una millora general de l’espai 
públic i, per tant, també estem d’acord. 
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Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
És evident que hi ha algunes actuacions que s’haurien de realitzar a la ciutat. 
Tot i així, s’ha de reconèixer que es fa un seguiment bastant exhaustiu, 
considerem des del nostre Grup Municipal, per part del Govern respecte al 
que fa a la situació de voreres i carrers. A vegades potser es reemplacen en 
excés. 
 
I respecte als punts d’acord, que també estem d’acord en que s’estableixi un 
Pla de Millora Integral dels carrers i que es garanteixin les actuacions, 
ocupacions, però també considerem que es podria estudiar precisament això 
que comentàvem, millores i cóm fer-ho. Des d’aplicacions que et poden dir, 
fent la fotografia geolocalitzar on està aquella incidència i que quedi traslladat 
directament a urbanisme o a espai públic, que li pertoqués.  
 
Nosaltres, amb el ben entès que potser s’hauria de treballar una miqueta més 
sobre el contingut dels acords i de la Moció, no ens posicionarem en contra, 
però farem una abstenció per a què pugui tirar endavant. 
 
 
Senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s 
 
Evidentment per a nosaltres l’espai públic i la via pública és una prioritat. Ara 
bé, entrant en el que és el fons de la Moció, no hem acabat d’entendre que és 
exactament el que es proposa a la Moció presentada. 
 
No s’aporta cap mena d’estudi, no hi ha números ni xifres de les queixes de 
veïns que han hagut, ni de quants veïns, ni on, ni en què exactament s’han 
queixat. 
 
A més, tampoc sabem i desconeixem en que consisteix l’efectiu i ambiciós Pla 
de Millora Integral dels carrers que aquí es proposa. 
 
A més, es barregen conceptes i es concreta molt poca cosa, es deixa quasi tot 
a l’aire. I al segon punt dels acords, es parla de plataforma digital quan a la 
part expositiva en cap moment es diu res de plataforma digital, ni perquè es 
vol implementar, ni quins serien els seus beneficis. 
 
 
Senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP 
 
Nosaltres votarem a favor. Evidentment el tema de l’espai públic i la seva 
millora és una de les nostres prioritats. Estem treballant en això. També estem 
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treballant en el tema digital que ja hi ha una cosa que ja existeix en aquest 
sentit, tu pots fer una foto i enviar-la directament a l’Ajuntament. 
 
Però a part d’això, el problema principal o un dels problemes principals, que 
jo crec que es refereix el segon punt, és el tema de poder compaginar el tema 
de les obres. Aquí estem tots ficats, tots els Ajuntaments intentant que les 
companyies de serveis puguin arribar a un règim. Estem molt a sobre, però és 
un tema molt difícil i, evidentment, és un tema que s’ha de seguir treballant. 
Votàrem a favor. 
 
 

 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació la Moció 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 C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del 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 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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Vuitè.- Precs i preguntes 
Precs i preguntes. 

Tot seguit es produeixen les intervencions següents: 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Si no recordo malament a l’anterior Ple van haver algunes preguntes orals, 
suposo que totes estan ja contestades. 
 
Hi ha dos presentades pel Partit Popular i un prec, estan contestades?. Ja està. 
 
 
Per part del senyor Daniel Serrano Coronado Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat el present prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
 
... 
 
En les últimes dates hem tingut coneixement, a través de veïns de la zona del carrer 
Arç de Sant Ildefons, que la higiene i la seguretat de la zona han empitjorat de forma 
considerable. Veure bosses d'escombraries a les papereres o al terra o excrements de 
gos pel carrer formen part, malauradament, del paisatge habitual d'aquesta zona, 
situació que s'agreuja els caps de setmana amb evidents mostres d'incivisme per part 
de grups de persones que tant dissabtes i diumenges fan “botellón” i fumen deixant 
després tot el sòl en nivells de brutícia difícilment admissibles. I encara que els serveis 
de neteja fan la seva feina tots els matins resulta impossible deixar-ho en condicions 
aptes des d'un punt de vista de la higiene amb aquest nivell d'incivisme a la zona. 
 
Per aquest motiu, aquest Grup Municipal PREGA que es prenguin les mesures 
oportunes per evitar aquestes reiterades situacions d'incivisme, especialment durant 
els caps de setmana, a la zona del carrer Arç de Sant Ildefons, que tantes molèsties 
causa als veïns d'aquesta zona. 

 
... 

 
 
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: 
 
... 
 
En els últims mesos han aparegut als mitjans de comunicació notícies sobre assalts i 
robatoris (amb o sense violència) en habitatges de Cornella, fet que genera una 
evident alarma social entre la població. 



 192 

 
En aquest sentit, ens és d'interès conèixer quin és el nombre oficial d'assalts, furts o 
robatoris que s'han produït en habitatges de la ciutat els anys 2013, 2014 i al present 
any 2015. 

 
... 

 
 
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: 
 
... 
 
Com a conseqüència dels desgraciats fets esdevinguts a París, el Ministeri de l'Interior 
va convocar a la Comissió d'Avaluació per analitzar el Nivell d'Alerta Antiterrorista 
(NAA) i on l'objectiu, entre d'altres, va ser determinar el risc d'atemptat terrorista, i 
que finalment es va acordar mantenir en el nivell 4 (risc alt) encara que reforçat. 
 
Així mateix, i entenem que com a conseqüència de l'actual context, hem observat que 
la Policia Local de la nostra ciutat porta posat l’Armilla antibales, si bé i 
sorprenentment per a nosaltres, veiem que aquests agents circulen per la ciutat 
moltes vegades en solitari. 
 
Com a conseqüència de l'anterior, aquest Grup Municipal interessa saber: 
 
- Si la Guàrdia Urbana/Policia Local disposa d'un protocol intern antiterrorista o si 

s'han rebut instruccions per part de la Delegació del Govern instruccions en aquest 
o semblant sentit. En cas que existeixi aquest protocol, preguem ens faci arribar un 
informe o bé es convoqui una Comissió Informativa on se'ns doni explicacions del 
grau de compliment d'aquest protocol. 

 
... 

 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Pregunta de procediment, faig les dues preguntes i els dos precs?. 
 
A veure la primera pregunta és que fa dies que podem veure gent dormint als 
carrers de Cornellà, carrer Mossèn Cinto Verdaguer al costat de la Renfe, 
Passeig dels Ferrocarrils Catalans, etc... Són gent que ens hi trobem, que estan 
vivint allà gairebé. Demanem si els serveis socials de l’Ajuntament disposa 
d’un cens de persones sense sostre a Cornellà i quines mesures s’estan 
prenen al respecte. 
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La pregunta dos, seria que des d’aquest any que es va implementar en un 
tram de la carretera d’Esplugues una zona d’aparcament amb restricció 
horària.  
 
Els vehicles poden aparcar de dilluns a dissabte de vuit de la tarda a vuit del 
matí i els diumenges i festius tot el dia, en uns trams marcats amb línies 
vermelles. 
 
Des de la implementació d’aquestes mesures la circulació viària s’ha vist 
afectada creant situacions de concentració de trànsit en determinades hores i 
de certs problemes viaris. Voldríem saber quants accidents han hagut degut a 
aquesta implementació, i quines mesures es pretenen tenir en compte per 
eradicar els accidents i millorar la circulació. 
 
Això pel que respecta a les preguntes. 
 
I respecte als precs, el primer prec seria que, bé, tenim la sort de tenir una 
ciutat que en el seu dia a dia compta amb una agenda d’actes i activitats molt 
complerta. Moltes d’aquestes activitats són gràcies a la voluntat i organització 
de la ciutadania, però molts dels actes que es realitzen també són organitzats 
des d’Alcaldia o de les diferents àrees de l’Ajuntament. 
 
Per desgràcia ens trobem que habitualment molts d’aquests actes i activitats 
coincideixen en dies i horaris, solapant-se i fent impossible l’assistència a tots. 
El do de la duplicitat encara no el tenim com a persones. I un exemple proper, 
aquest diumenge hi havia dos actes organitzats pel mateix departament de 
Cultura, la Marxa Comarcal de la Dona contra la violència de gènere i un 
recorregut pel Moviment Obrer de Cornellà. Si Emilia, molts no hi eren perquè 
estàvem a la marxa de la dona. 
 
Preguem i entenem que hi hagin circumstància que fan que aquest actes i 
activitats concrets coincideixin. Que s’eviti la contra programació i es faci tot 
el possible per programar en data i horari diferents els actes i activitats de 
Cornellà. 
 
Pel que fa al segon prec, els actes institucionals són habituals en aquesta 
ciutat, ara bé, lamentem que en diversos d’aquests actes hi hagi un 
personalisme en excés de la figura de l’Alcalde. Per posar un exemple, en la 
concentració de condemna als atemptats de París, un acte de la ciutadania i 
de plena solidaritat, es va convertir en el que va semblar un homenatge a 
l’Alcalde on tots els i les assistents estàvem a la plaça i ell es va col·locar sol i, 
remarco, sol, de cara als assistents per fer el minut de silenci. Preguem que es 
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tingui més cura en aquestes accions i si es realitza un acte institucional 
realment ho sigui. 
 
I simplement un comentari, ens vau traspassar les respostes de les preguntes 
que vam fer i, respecte al Ple de 30 de setembre, vam formular una pregunta 
respecte a les mocions presentades a l’anterior legislatura. Concretament vam 
preguntar quines havien estat executades i les que restaven pendents. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ja, però ja has esgotat. Perdona, dos preguntes i dos precs. 
 
 
Senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 
 
Si, però es que ens heu enviat una resposta que només fa referència a aquesta 
legislatura quan la nostra pregunta era de l’anterior legislatura. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Ja faràs una altra pregunta en el proper Ple. 
 
 
Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Dos precs i dos preguntes. 
 
Primer prec, des de Ciutadans sempre hem defensat els valors democràtics 
que ens ha atorgat la nostra Constitució. Els quals, entre altres coses, 
possibiliten que avui tots nosaltres estiguem aquí representant a la ciutadania 
del nostre municipi. 
 
Es per això, que sol·licitem a l’Ajuntament de Cornellà el nomenament d’un 
carrer o plaça de la nostra ciutat amb el nom de la nostra Carta Magna. 
Coincidint amb el mes en que el nostre país celebra un any més la 
democràcia. 
 
 
Senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde 
 
Perdó, això que és un prec o ...? 
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Senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal de C’s 
 
Un prec.  
 
Concretament el dia 6 de desembre, honrant així els valors que la nostra 
Constitució representa. 
 
Següent prec. Després d’observar la perillositat en la que es troba i tenint en 
compte que una mala utilització pot provocar greus lesions, preguem al 
Govern municipal la retirada o la presa de mesures de seguretat per a la xarxa 
elàstica al Parc que es troba a la Carretera d’Esplugues cantonada Plaça del 
Sol. 
 
Dos preguntes. 
 
A causa de nombroses peticions dels nostres veïns ens agradaria preguntar si 
seria possible revisar el quadre de semàfors del Mercat Sant Ildefons a 
l’Avinguda Sant Ildefons, per a la seva sincronització. 
 
I la última pregunta, per què en la web apareixen les ordenances i els 
pressupostos com aprovats, quan realment encara no estan aprovats i es 
troben en període d’exposició pública. 
 
 
 
Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup Municipal de CEC-CPC 
 
Volíem fer una pregunta: quines activitats s’han estat duent a terme els últims 
anys?, i, a dia d’avui, quines estan planificades a futur?, per millorar la 
convivència als barris i eradicar i prevenir les actituds racistes. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-dos hores i quaranta 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. 
 
 


