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ACTA PLE NÚM. 3/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE MARÇ 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE MARÇ 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 30 de 
març de dos mil disset, 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 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 2/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE FEBRER D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 2/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:15 al 00:02:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=135.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=135.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=135.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació l’acta és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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 en contra: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
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- Decret núm. 1117/17 de data 3 de març 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2016, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 
a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb el disposa l’art. 193 bis del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’informar al Ple en relació als criteris 
determinants del drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Atès que els criteris aplicats són els regulats a l’article 94 de les Bases d’Execució del 
Pressupost i que la quantia resultant és superior als límits mínims establerts a l’art. 
193 bis citat, en el benentès que aquests criteris s’apliquen sobre tots els capítols 
pressupostaris, excepte els 4 i 7 corresponents a subvencions i transferències corrents 
i de capital, tal com figura al document adjunt. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2016, que incorpora els següents estats que s’adjunten: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics. 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
8) Estat de tresoreria. 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
10) Desviacions de finançament. 
11) Determinació drets de difícil o impossible recaptació. 
12) Seguiment inversions financerament sostenibles. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2016. 
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Tercer.- Informar al Ple dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació, que són els que figuren a l’Estat numerat amb el núm. 11 de l’apartat 
primer i denominat “Determinació drets de difícil o impossible recaptació, tot això als 
efectes previstos a l’art. 193 bis del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Quart.- Informar al Ple de l’avaluació del compliment de les projeccions 
pressupostàries relatives a les inversions financerament sostenibles, i a la seu 
electrònica, en conformitat amb el que estableix la disposició addicional setzena del 
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
 
Cinquè.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a 
l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Sisè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament a l’Administració 
de l’Estat, en els termes regulats a l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes regulats a l’article 
3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es regula la presentació 
telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos 
dels ens locals i es crea l’Inventari de control de compliment de les obligacions de 
tramesa de la documentació econòmic-financera, d’acord amb l’article 193.5 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Setè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu electrònica 
municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
- Decret núm. 1127/17 de data 3 de març 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2016, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President de l’esmentat 
Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del Text refós citat, segons 
Resolució de Presidència número 12/17 de 28 de febrer de 2017. 
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Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció delegada, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, corresponent a l’exercici de 2016, i que incorpora els següents estats: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de Tresoreria. 
7) Estat del romanent de tresoreria. 
 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2016. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 
15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en 
els termes regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la 
que es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu 
electrònica municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
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- Decret núm. 1307/17 de data 13 de març 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3112/15, de 17 de juliol, posteriorment modificat per 
Decret d’Alcaldia núm. 5471/15 de 24 de desembre, en virtut del qual es designaven 
als membres integrants de la Comissió de Protecció Civil de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant correu electrònic de data 15 de febrer d’enguany, la Cap de la 
Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, ha comunicat a aquest Ajuntament que el senyor Sr. Francesc Gomà 
Dalmases, Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona que, en tal 
condició, és actualment vocal suplent 3 en aquesta Comissió, ja no presta els seus 
serveis en aquest Servei i resulta necessari procedir a la seva substitució per la Sra. 
Marina Font Català, Tècnica Superior del Servei Territorial de Protecció Civil a 
Barcelona.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix l’article 3 del 
Reglament regulador d’aquesta Comissió, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a Vocal 3 Suplent en la Comissió de 
Protecció Civil, que tot seguit es relaciona: 
 
Vocal 3. 
Suplent: Sr. Francesc Gomà Dalmases.  
 Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 
 
 
Segon.- Nomenar vocal suplent en la Comissió de Protecció Civil en la seva 
substitució a la persona que tot seguit es detalla: 
 
Vocal 3. 
Suplent: Sra. Marina Font Català.  
 Tècnica Superior del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 
 
 
Tercer.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i Secretaria de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a la persona nomenada als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
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Quart.- 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. 1376/17 de data 17 de març 
... 
 
Mitjançant Decret número 1736/2016, de 21 d’abril, i a proposta del Portaveu del 
Grup municipal de C’s, aquesta Alcaldia va procedir a nomenar al senyor Pablo 
Enrique Heerdt Aznar com assessor d’aquest Grup municipal, en qualitat de personal 
eventual d’aquest Ajuntament i en conformitat amb les previsions establertes a 
l’acord  plenari de data 2 de juliol de 2015, pel qual es va determinar el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual municipal, en la nova redacció 
donada a aquest mitjançant nou acord plenari de 31 de març de 2016. 
 
Atès que en data 14 de març d’enguany (RE 9335) ha tingut entrada en el Registre 
General d’aquest Ajuntament un escrit del Portaveu del Grup municipal de C’s, senyor 
Jorge García Mulet, sol·licitant el cessament del senyor Pablo Enrique Heerdt Aznar 
com assessor del seu Grup municipal amb efectes del dia 23 de març de 2017. 
 
Per tot això, aquesta Presidència, en conformitat amb el que disposa l’article 104.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en ús de les 
atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Acceptar la petició efectuada pel Portaveu del Grup municipal de C’s, senyor 
Jorge García Mulet i, en conseqüència, cessar al senyor Pablo Enrique Heerdt Aznar 
com assessor d’aquest Grup municipal amb efectes del dia 23 de març de 2017 i 
donar-li de baixa a tots els efectes com a personal al servei d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar aquest Decret al Grup municipal de C’s, al senyor Pablo Enrique 
Heerdt Aznar i al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Publicar aquest cessament en el Butlletí Oficial de la Província, en el Butlletí 
d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment, a 
sensu contrario, del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal al servei de les Entitats Locals 
de Catalunya. 
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En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica municipal 
el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat 
previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
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. 1413/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3208/15, de data 28 de Juliol, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 4742/15, de 9 de novembre, 514/16, de 11 de 
febrer, núm. 4836/16, de 7 de novembre, 809/17, de 15 de febrer, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de Cultura de 
Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i 
competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a instrument de 
participació ciutadana en qüestions referides a la problemàtica Cultural de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 28 de febrer d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal de PSC-CP ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, ha de 
representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Cultura en qualitat de vocal 
suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal suplent del Ple del Consell 
Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
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 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Suplent: Senyora Dominique Ramos Sánchez 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nou vocal suplent del Ple del Consell Municipal de 
Cultura de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Suplent: Senyora Montserrat Curtó González 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de Cultura, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
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. 1414/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 5025/15, de 24 de novembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes relacionats amb l’anàlisi, planificació i execució del sistema local de 
seguretat pública. 
 
Atès que mitjançant escrits de dates 22 i  28 de febrer d’enguany, respectivament, les 
Portaveus dels Grups Municipals de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) han comunicat 
la identitat de les persones que, en endavant, han de representar a aquests Grups en 
el Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció en qualitat de vocals titulars i/o 
suplents. 
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Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de les propostes efectuades pels Grups Municipals de Cornellà 
en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat, que tot 
seguit es relacionen: 
 

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

 
- Titular: Senyora Judith Izquierdo Fernández 
- Suplent: Senyor Jaime Llanos Segovia 

 

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

 
- Suplent: Senyor Victor Manuel Alcañiz Losa 

 
 
Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Titular: Senyor Jaime Llanos Segovia 
- Suplent: Senyor Carlos Lafon Gómez 

 

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

 
- Suplent: Senyor Ot García Ruiz 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al Secretari del 
Consell i a la Guàrdia Urbana, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
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. 1415/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3206/15, de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4318/15, de 9 d’octubre, 4785/15, de 10 de novembre, 
5438/15, de 23 de desembre i 513/16, de 11 de febrer, es va procedir a designar els 
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 municipal.  
 
Atès que mitjançant escrits de dates 22 i  28 de febrer d’enguany, respectivament, les 
Portaveus dels Grups Municipals de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) han comunicat 
la identitat de les persones que, en endavant, han de representar a aquests Grups en 
el Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials en qualitat de vocals titulars i/o 
suplents. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de les propostes efectuades pels Grups Municipals de Cornellà 
en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, que tot seguit 
es relacionen: 
 

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

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

 

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

 
- Titular: Senyora Joana Piñero Romera 

 
 
Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Titular: Senyor Frederic Prieto Caballé 
- Suplent: Senyora Maria González Caballo 

 

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

 
- Titular: Senyor Manuel Clavijo Losada 

 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de la Serveis Socials, als efectes escaients, i difondre 
el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
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- Decret núm. 1416/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3170/15, de data 24 de Juliol, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 4741/15, de 9 de novembre, 517/16, de 11 de 
febrer i 4837/16 de 7 de novembre, es va procedir a designar als membres que havien 
d’integrar el Ple del Consell Municipal de Infància i Adolescència de Cornellà de 
Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de 
participació ciutadana en qüestions referides a la problemàtica Infància i 
Adolescència de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 28 de febrer d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal del PSC-CP ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, ha de 
representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Infància i Adolescència en qualitat 
de vocal titular. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com vocal titular del Ple del Consell 
Municipal de Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relaciona: 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria Dolores Crisostomo 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nou vocal titular del Ple del Consell Municipal de 
Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Titular: Senyor Manuel Clavijo Losada 



 
 

 
 

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

 

 15 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com a l’Àrea d’Educació i Política 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. 
 
Quart.- 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. 1417/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 5271/15, de data 14 de desembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no 
resolutiu i com instrument de participació en els assumptes municipals relacionats 
amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin al medi 
ambient. 
 
Atès que mitjançant escrits de dates 22 i 28 de febrer d’enguany, respectivament, les 
Portaveus dels Grups Municipals de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) han comunicat 
la identitat de les persones que, en endavant, han de representar a aquests Grups en 
el Ple del Consell de Medi Ambient en qualitat de vocals titulars i/o suplents. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de les propostes efectuades pels Grups Municipals de Cornellà 
en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, 
que tot seguit es relacionen: 
 

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

 
- Suplent: Senyora Maria Sánchez Barragán 

 

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

 
- Titular: Senyor Victor Manuel Alcañiz Losa 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Municipal de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Suplent: Senyor José David García Muñoz 

 

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

 
- Titular: Senyor Miguel Villalón Plaza 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de Medi Ambient, als efectes escaients, i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
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- Decret núm. 1418/17 de data 21 de març 
... 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3207/15, de data 28 de Juliol, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 81/16, de 19 de gener, núm. 2653/16, de 6 de 
juny i 5054/16, de 23 de novembre, es va procedir a designar als membres que havien 
d’integrar el Ple del Consell Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat, òrgan 
sectorial de participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu 
però no resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en qüestions referides 
a la problemàtica esportiva de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 28 de febrer d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal de PSC-CP ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, han 
de representar a aquest Grup en el Ple del Consell d’Esports en qualitat de vocals 
titular i suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent del Ple 
del Consell Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relacionen: 
 

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

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

 
Segon.- Efectuar els nomenaments de nous vocals titular i suplent del Ple del Consell 
Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat següents: 
 

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

 
- Titular: Senyor Ot García Ruiz 
- Suplent: Senyor Francisco Aguilar Gallardo 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament d’Esports, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
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. 1419/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15, de 9 d’octubre, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4740/15, de 9 de novembre, 516/16, de 11 de febrer, 
1228/16, 18 de març, 2652/16, de 6 de juny, 2786/16, de 16 de juny i 470/17, d’1 de 
febrer, es va procedir a designar els 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 escrits de dates 22 i 28 de febrer d’enguany, respectivament, les 
Portaveus dels Grups Municipals de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) han comunicat 
la identitat de les persones que, en endavant, han de representar a aquests Grups en 
el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat en qualitat de vocals titulars i/o 
suplents. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de les propostes efectuades pels Grups Municipals de Cornellà 
en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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HE RESOLT 

 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relacionen: 
 

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

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

 

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

 
- Titular: Senyora Joana Piñero Romera 
- Suplent: Senyora Dolores López Racionero 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Comunitari de la Dona de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Titular: Senyora Maria Josefa Ruiz Tienda 
- Suplent: Senyora Montserrat Rodríguez Cano 

 

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

 
- Titular: Senyora Montserrat Curtó González 
- Suplent: Senyora Nelia Martínez Gallardo 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de la Dona, als efectes escaients, i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
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- Decret núm. 1420/17 de data 21 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3271/15, de 31 de juliol, posteriorment modificat 
pels Decrets 5469/15, de 24 de desembre, 2010/16, de 27 d’abril i 471/17 de 1 de 
febrer, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, durant aquest 
mandat, el Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial 
de participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o 
es refereixin a la salut. 
 
Atès que mitjançant escrits de dates 22 i  28 de febrer d’enguany, respectivament, les 
Portaveus dels Grups Municipals de Cornellà en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) han comunicat 
la identitat de les persones que, en endavant, han de representar a aquests Grups en 
el Ple del Consell Municipal de Salut en qualitat de vocals titulars i/o suplents. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest  Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de les propostes efectuades pels Grups Municipals de Cornellà 
en Comú – Crida per Cornellà (CEC-CPC) i Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

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

 
- Titular: Senyora Ana María Díaz Vázquez 

 

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

 
- Titular: Senyora Ana Pilar Fernández Masià 
- Suplent: Senyora Maria Dolores Crisostomo Moreno 
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Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Titular: Senyor Ricardo Gil Núñez 

 

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

 
- Titular: Senyor Ot García Ruiz 
- Suplent: Senyor Miguel Martínez Arias 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de Salut, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
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. 1472/17 de data 24 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3207/2015 de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 81/2016, de 19 de gener, 2653/16, de 6 de juny, 5054/16, 
de 23 de novembre i 1418/2017, de 21 de març, es va procedir a designar els 
membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà de 
Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i competències de 
caire informatiu però no resolutiu, i instrument de participació ciutadana en aquelles 
qüestions referides a la problemàtica esportiva de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de maig d’enguany, el Secretari del Consell 
Municipal d’Esports, Sr. Salvador Valls Cuello, posa en coneixement d’aquesta 
Secretaria General que l’entitat Unió Excursionista Cornellà ha mostrat la seva 
voluntat de canviar al vocal suplent que els representa al Consell Municipal de 
l’Esport, segons escrit presentat el dia 13 de març amb Registre General d’Entrada 
núm. 8984. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor del senyor Francesc 
Mitjavila Babot, com a vocal suplent del Ple del Consell Municipal de l’Esport de 
Cornellà de Llobregat, en representació de l’entitat Unió Excursionista Cornellà. 
 
Segon.- Nomenar vocal suplent del Ple del Consell Municipal de l’Esport de Cornellà 
de Llobregat en representació de l’entitat Unió Excursionista Cornellà, a la persona 
que tot seguit es detalla: 
 
Suplent: Sra. Maria Palacios i Sánchez 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, així com al 
Secretari del Consell i al Departament d’Esports, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera sessió 
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:49 al 00:16:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=169.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=169.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=169.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
6/2017 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT 
AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES. 

Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdit núm. 
6/2017. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançat amb 
càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Política Territorial, per fer front 
al pagament de l’aportació extraordinària al Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i al pagament de les subvencions corresponents a la instal·lació d’ascensors 
per la convocatòria de 2017, per un import de 180.499 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament d’Esports, sol·licitant les 
modificacions de crèdits per suplement i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent 
de tresoreria, motivada per fer front al pagament de les subvencions de les exercicis 
2014-2015 i 2016 a la U.E. Cornellà i al pagament de factures del 2016 del contractes 
dels Camps de futbol, per un import de 133.625,56 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Política Territorial, 
sol·licitant la modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent 
de tresoreria, motivada per la necessitat d’expropiació de la finca del carrer Mossèn 
Jaume Rafanell núm. 2 destinada a zona verda, per un import de 368.428,19 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria dels departaments de Polítiques de Família, Polítiques 
d’Ocupació i Educació, per fer front al pagament de les convocatòries de subvencions 
per a l’exercici 2017, per un import de 119.589 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel Departament d’Acció Social, motivada per la 
necessitat d’incrementar diferents partides per tal de fer front a les despeses que es 
puguin generar al llarg de l’exercici 2017, per un import de 166.545,25 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada conjuntament pels Departaments de 
Cultura i Manteniment i Serveis, sol·licitant modificació de crèdits per crèdit 
extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat de 
realitzar la construcció d’unes plataformes per les carrosses municipals per la 
cavalcada de Reis, per un import de 59.532 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per crèdit extraordinari amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel Departament d’Activitats i Ordenances 
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Cíviques, motivada per la necessitat de la substitució i reparació de tres càmeres de 
vigilància domos a diferents punt de la ciutat i a la substitució de dos mini 
impressores portàtils per la gestió del cobrament de denúncies municipals pel mitjà 
de pda’s, per un import de 9.373,96 euros. 
 
Vistes les memòries justificatives presentades pel Departament de Patrimoni Cultural 
i Lectura, sol·licitant la modificacions de crèdits per suplement de crèdits amb càrrec a 
romanent de tresoreria, per tal d’adquirir aparells de radiofreqüència per la Biblioteca 
Central, per un import de 18.433,50 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits presentada pel Departament de Guàrdia 
Urbana, en la que es sol·licita la creació d’una partida per crèdit extraordinari amb 
càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat d’elaborar un estudi 
referent a les actuacions a desenvolupar en el Mercat de Sant Ildefons, per un import 
de 23.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdits amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel Departament de Patrimoni, amb motiu de la 
necessitat de fer front al pagament del Conveni regulador de la gestió dels espais 
compartits entre l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
per a la utilització del CAP 8 de març de Cornellà de Llobregat, per un import de 
14.585,91 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Cultura, sol·licitant la 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançada amb càrrec de romanent de 
tresoreria, motivada per la necessitar d’ampliar el bestiari de la ciutat que participa 
en les festes populars i d’altres ciutats, per un import de 10.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit del Departament de Manteniment i Serveis 
per suplement de crèdit finançada amb càrrec de romanent de tresoreria, motivada 
per la necessitat d’incrementar diferents partides pressupostàries per tal de fer front 
a diversos pagaments, per un import de 451.700 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de l’Arxiu Municipal per suplement de crèdit finançada amb càrrec de romanent de 
tresoreria, per tal de fer front a l’execució de diferents contractes, per un import de 
27.158,28 euros. 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdits presentades pel Departament de Gestió 
Administrativa General per crèdit i suplement de crèdit finançada amb càrrec a baixes 
per anul·lació de crèdits pressupostaris, motivades per la necessitat de reparar 
mobiliari d’oficina i per la necessitat de dotació de peces de roba al personal 
contractat pels Plans d’Ocupació, per un import de 4.950,00 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Cultura per crèdit extraordinari finançada amb càrrec a baixes per anul·lació de 
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crèdits pressupostaris, motivada per la necessitat de creació de programes a l’àmbit 
d’humanitats i de la recerca de nous productes, per un import de 5.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits conjunta presentada pels Departaments 
d’Acció Social i Política Territorial finançada amb càrrec a baixes per anul·lació de 
crèdits pressupostaris, motivada per la necessitat de completar els canvis 
organitzatius i que el nou Departament pugui fer front als pagaments de les noves 
competències, per un import de 92.225 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits conjunta presentada pels 
Departaments d’Educació i Medi Ambient finançada amb càrrec a baixes per 
anul·lació de crèdits pressupostaris, motivada per la necessitat de complementar els 
nous canvis organitzatius, per un import de 4.000 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits conjunta presentada pels Departaments 
d’Educació i Gestió Informàtica finançada amb càrrec a baixes per anul·lació de 
crèdits pressupostaris, per tal de fer front a l’adquisició de material informàtic 
necessari a les Escoles Bressol, per un import de 275 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits del Departament d’Innovació Urbana i Social, 
demanant la creació d’un partida pressupostària amb càrrec a baixes per anul·lació 
de crèdits pressupostaris, motivada per la necessitat de lloguer diferents materials, 
per un import de 12.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de petició de modificació de crèdits presentada pel 
Departament de Recursos Humans amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de 
fer front a l’aprovació del Pla de Xoc contra l’atur per l’exercici 2017, l’abonament de 
les indemnitzacions per jubilacions anticipades i l’avançament dels crèdits del Capítol 
1 per abonar retribucions i obligacions de la seguretat social en els programes 
subvencionats per la Generalitat, per un import de 1.363.387,62 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis amb càrrec a romanent de tresoreria, motivats per la 
necessitat d’incrementar diferents partides pressupostàries, per un import de 
368.546,74 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat, amb càrrec a romanent de tresoreria per tal de fer front a 
les despeses que es puguin ocasionar per l’obres de remodelació de la piscina de Can 
Millars dins del Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
un import de 1.649.580,58 euros. 
 
Vistes les memòries justificatives de petició de modificació de crèdits presentada pels 
Departaments de Programes d’Alcaldia i Innovació Urbana , amb càrrec a romanent 
de tresoreria motivades per projectes d’obres enmarcats al Projecte Integral Cornellà 
Natura, per un import de 1.150.084,16 euros. 
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Vistes les propostes de modificació de crèdits presentada pel Departament del 
Programes d’Alcaldia, amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de fer front a les 
despeses que es puguin ocasionar per l’obres de reurbanització de l’Avinguda Alps i 
Parc de Rosa Sensat dins del Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per un import de 1.374.822,48 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
de Patrimoni Cultural, Biblioteques i Lectura, amb càrrec a romanent de tresoreria, 
per tal de portar a terme el contracte menor de serveis tècnic d’assistència al Pla 
Ciutat de la Lectura, per un import de 8.712 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis, amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal incrementar 
diferents partides pressupostaries (Actuacions Can Mercader, Reformes Edificis 
Municipals i Actuacions Estadi Atletisme-Rugby), per un import de 1.621.289,09 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament 
d’Intervenció, amb càrrec a romanent de tresoreria per tal de donar compliment a 
l’obligació continguda a l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de destinar el superàvit pressupostari 
calculat en termes de capacitat de finançament segons el sistema europeu de 
comptes, a la reducció de l’endeutament net, per un import de 3.736.700 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
de Tresoreria, amb càrrec a romanent de tresoreria per tal de fer front a la notificació 
de la resolució amb liquidació provisional per part de l’Agència Tributària 
corresponent al 2on trimestre del 2015 de l’IVA, per un import de 26.688,58 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits del Departament de Manteniment i 
Serveis, amb càrrec a romanent de tresoreria, per tal de fer front a pagament de les 
actuacions Can Mercader, reformes edificis municipals i patrimonials i reformes 
estadi municipal d’Atletisme i Rugby, per un import de 1.457.713,20 euros.  
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Innovació Urbana i 
Presidència, Espai Públic i Convivència, Educació i Política Social, Territori i 
Sostenibilitat, Cultura i Igualtat, Economia i Governança, i Acció Comunitària i 
Esports, per un import total de 191.320,56 euros. 
 
Vist que segons les dades extretes de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 1117/17, de 3 de març de 2017, de les que 
resulta un superàvit, en termes de capacitat de finançament SEC 2010, quantificat en 
15.707.699,18€ a l’informe d’Intervenció núm. 08/039/2017, de 28 de febrer. 
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Atès que l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, determina que aquest superàvit s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament net. 
 
Atès que la disposició addicional sisena d’aquesta norma, la vigència de la qual va 
estar prorrogada a la liquidació del pressupost de 2015 per la disposició addicional 
vuitanta-dosena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016 que establia 
regles especials per al destí del superàvit pressupostari, segons les quals aquest podia 
destinar-se al finançament d’inversions financerament sostenibles regulades a la 
disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, però hores d’ara no s’ha prorrogat per a la liquidació de 2016 i per això no 
resulta aplicable a la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Atès que segons l’informe d’Intervenció núm. 08/051/2017, el superàvit restant, un 
cop deduïdes les aplicacions per a finançar les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, en termes consolidats,  quantificat en 7.477.525,44 €, caldrà destinar-lo a 
amortització anticipada de deute, tant de l’Ajuntament com de la societat mercantil 
municipal Procornellà. S’ha considerat més beneficiós per a l’Ajuntament que aquesta 
amortització anticipada es distribueixi en 236.700,00 € per a deute concertat per 
l’Ajuntament i 3.500.000,00 € per a deute concertat per l’esmentada societat 
mercantil, per la qual cosa, es proposa dotar els corresponents crèdits pressupostaris, 
restant pendent l’aplicació , de moment, de la quantitat de 3.740.825,44 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  i els articles 
35, 36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2017. 
 
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 2016, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2017 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE 
TRESORERIA 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0002.1532A.6190000 REMODELACIÓ PLACES NARCÍS 

MONTORIOL I FRANCESC LAYRET 0,00 204.196,07 0,00 204.196,07 
0002.1532C.7640000 TRANSF.CONVENI A.M.B. REMODELACIÓ 

AV.ALPS I PARC R.SENSAT 0,00 1.374.822,48 0,00 1.374.822,48 
0009.1532A.6190000 REMODELACIÓ C) VERGE DE 

MONTSERRAT 200.000,00 227.957,50 0,00 427.957,50 
0009.1532C.6090001 MILLORA ENTRADA NORD CIUTAT AV. 

SANT ILDEFONS 200.000,00 350.000,00 0,00 550.000,00 
0009.1710A.6190001 REMODELACIÓ PARC CANAL DE LA 

INFANTA 0,00 367.930,59 0,00 367.930,59 
0112.1500C.2219906 SUBM. PRODUCTES 

VEHICLES/MANTENIMENT 350,00 2.700,00 0,00 3.050,00 
0112.1510D.6190001 OBRES PIPICANS 0,00 99.016,55 0,00 99.016,55 
0112.1510D.6250000 JOCS INFANTILS 70.000,00 160.484,22 0,00 230.484,22 

0112.1630A.2270000 C.P.S./NETEJA VIÀRIA 4.485.000,00 302.000,00 0,00 4.787.000,00 
0112.1710A.2100000 CONSERVACIÓ JARDINERIA 40.000,00 140.000,00 0,00 180.000,00 
0112.3111B.2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS 60.000,00 7.000,00 0,00 67.000,00 
0112.3230B.6320002 REPARACIÓ ESCOLES PÚBLIQUES 30.000,00 10.522,67 0,00 40.522,67 
0112.3360A.6190000 ACTUACIONS EDIFICIS PATRIMONI 

MUNICIPAL 0,00 127.509,37 0,00 127.509,37 
0112.3380A.6290000 CONSTRUCCIO PLATAFORMA CARROSSES 

REIS 0,00 59.532,00 0,00 59.532,00 
0112.3420B.6220004 ACTUACIONS CAN MERCADER 280.000,00 280.000,00 0,00 560.000,00 
0112.3420B.6320000 ACTUACIONS ESTADI ATLETISME RUGBY 250.000,00 367.191,56 0,00 617.191,56 
0112.9330B.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 116.000,00 3.632,87 0,00 119.632,87 
0112.9330B.6220000 AMPLIACIÓ DIPÒSITS TRENETS CAN 

MERCADER 0,00 224.860,91 0,00 224.860,91 
0112.9330B.6320001 REFORMES EDIFICIS MUNICIPALS 20.000,00 1.013.779,72 0,00 1.033.779,72 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 3.725.000,00 361.313,87 0,00 4.086.313,87 
0115.1500C.2269902 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT 1.200,00 3.600,00 0,00 4.800,00 
0115.4301A.2270600 ESTUDI ACTUACIONS MERCAT MPAL. 

SANT ILDEFONS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 
0116.1320A.6230003 MATERIAL SEGURETAT/GUÀRDIA 

URBANA 0,00 9.373,96 0,00 9.373,96 
0332.2311A.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 29.930,00 6.000,00 0,00 35.930,00 
0332.2311A.2270600 TREBALLS TECNICS/GENT GRAN 110.625,00 10.545,25 0,00 121.170,25 
0332.2311A.4800003 TRANSF./FUNDACIÓ PRIV. ATENCIÓ 

PERSONES DEPENENTS 500.000,00 150.000,00 0,00 650.000,00 
0333.2411B.4700000 SUBVENCIO EMPRESES PROJECTE 

OCUPA'M 60.000,00 44.561,00 0,00 104.561,00 

0334.3200D.4800000 SUBV. CENTRES EDUCATIUS PRIMARIA I 
SECUNDÀRIA 44.580,00 44.580,00 0,00 89.160,00 

0335.3270F.4800001 SUBVENCIO/AMPAS 50.488,00 30.448,00 0,00 80.936,00 
0551.1510F.7640000 CONVENI A.M.B. SOTERRAMENT LÍNEES 

ELÈCTRIQUES 0,00 402.865,26 0,00 402.865,26 
0551.1510G.6000000 EXPROPIACIÓ FINCA C) MN.JAUME 

RAFANELL, NÚM. 2 (FMZV) 0,00 368.428,19 0,00 368.428,19 
0551.1522A.4800000 SUBV. ASCENSORS CTAT. PROPIETARIS 1,00 179.999,00 0,00 180.000,00 
0551.3420A.7640000 TRANSF. CONVENI A.M.B. PISCINA CAN 

MILLARS 0,00 1.649.580,58 0,00 1.649.580,58 
0555.1710B.4670000 APORTACIÓ AL CONSORCI PARC AGRARI 

BAIX LLOBREGAT 0,00 500,00 0,00 500,00 
0555.2310B.2020000 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS 

SOCIALS/PATRIMONI 27.783,00 14.585,91 0,00 42.368,91 
0661.3380A.6250002 ELABORACIÓ DE L'ÀLIGA DE CORNELLA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
0662.3321A.6230000 SISTEMES ANTIFURTS BIBLIOTEQUES 80.000,00 18.433,50 0,00 98.433,50 
0662.3340C.2270600 C.P.S./BIBLIOTEQUES I LECTURA 51.097,00 8.712,00 0,00 59.809,00 
0771.1621A.2250000 TRIBUTS ESTATALS 0,00 25.238,25 0,00 25.238,25 
 
 

 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0771.1621A.3520000 INTERESSOS DEMORA AGÈNCIA 

TRIBUTÀRIA 0,00 1.450,33 0,00 1.450,33 
0780.1330A.1200800 R.B./SEGURETAT VIÀRIA 402.192,00 10.435,44 0,00 412.627,44 

0780.1330A.1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIÀRIA 184.678,00 6.217,40 0,00 190.895,40 
0780.1330A.1210100 C. ESPECÍFI/SEGURETAT VIÀRIA 518.001,00 22.296,12 0,00 540.297,12 
0780.1330A.1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIÀRIA 234.053,00 6.385,32 0,00 240.438,32 
0780.1330A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIÀRIA 367.333,00 11.593,08 0,00 378.926,08 
0780.1500A.1200800 R.B./SERV. JUR. I ADM. TERRIT. I SOST. 147.764,00 15.297,80 0,00 163.061,80 
0780.1500A.1210000 C.DESTÍ/SERV. JUR. I ADM. TERRIT. I 

SOST. 64.531,00 11.770,22 0,00 76.301,22 
0780.1500A.1210100 C. ESPECÍFIC/SERV. JUR. I ADM. TERRIT. I 

SOST. 119.740,00 28.141,06 0,00 147.881,06 
0780.1500A.1500000 PRODUCTIVITAT/SERV. JUR. I ADM. 

TERRIT.  I SOST. 34.258,00 2.883,84 0,00 37.141,84 
0780.1500A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERV. JUR. I ADM. 

TERRIT. I SOST. 92.042,00 10.456,80 0,00 102.498,80 
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0780.1700A.1200800 R.B./ MEDI AMBIENT 54.846,00 15.087,32 0,00 69.933,32 
0780.1700A.1210000 C. DESTÍ/ MEDI AMBIENT 26.621,00 8.242,50 0,00 34.863,50 
0780.1700A.1210100 C. ESPECÍFIC/MEDI AMBIENT 31.063,00 7.988,84 0,00 39.051,84 
0780.1700A.1500000 PRODUCTIVITAT/MEDI AMBIENT 10.517,00 2.434,56 0,00 12.951,56 
0780.1700A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDI AMBIENT 30.041,00 9.407,16 0,00 39.448,16 
0780.2210A.1610000 INDEMN. JUB. PERSONAL FUNCIONARI 12.241,00 207.000,00 0,00 219.241,00 
0780.2210A.1610400 INDEMN. JUB. PERSONAL LABORAL 12.241,00 91.800,00 0,00 104.041,00 
0780.2411C.1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA 

L'ATUR 716.306,80 390.662,38 0,00 1.106.969,18 
0780.2411C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA 

L'ATUR 283.894,94 121.819,54 0,00 405.714,48 
0780.2411H.1310000 LABORAL EVENTUAL/ AGENTS 

D'OCUPACIÓ I DESENV. LOCAL 4.103,74 29.815,67 0,00 33.919,41 
0780.2411H.1600000 SEGURETAT SOCIAL/AGENT D'OCUPACIÓ 

I DESENV. LOCAL 1.507,37 9.377,36 0,00 10.884,73 
0780.2411Z.1310000 LABORAL EVENTUAL/PROG. TREBALL I 

FORMACIÓ  126.178,30 252.777,96 0,00 378.956,26 
0780.2411Z.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG. TREBALL I 

FORMACIÓ 42.835,62 91.497,25 0,00 134.332,87 
0781.9200H.2130000 MANTENIMENT EQUIPS ARXIU 6.552,00 2.178,00 0,00 8.730,00 
0781.9200H.2269900 CONSERVACIÓ-RESTACIÓ DE 

DOCUMENTS 57.663,00 24.980,28 0,00 82.643,28 
0884.3410B.2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR 6.050,00 6.000,00 0,00 12.050,00 

0884.3410B.4800001 SUBVENCIO ESCOLES ESPORTIVES 50.000,00 17.312,43 0,00 67.312,43 
0884.3410B.4800002 CONVENIS I SUBV. ENTITATS ESPORTIVES 222.662,00 37.793,48 0,00 260.455,48 
0884.3420B.2279901 C.P.S./ CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS 0,00 4.304,40 0,00 4.304,40 
0884.3420B.2279903 C.P.S/ CAMP FUTBOL ALMEDA 0,00 14.631,96 0,00 14.631,96 
0884.3420B.2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA 0,00 59.583,29 0,00 59.583,29 
 
 TOTAL DESPESES  10.216.523,07 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 0,00 9.848.094,88 0,00 9.848.094,88 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP. 

FINANÇAMENT AFECTAT 0,00 368.428,19 0,00 368.428,19 
 
 TOTAL INGRESSOS  10.216.523,07 0,00 
 
 
 

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0002.9250A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/OF. ATENCIÓ 

CIUTADÀ (CR) 0,00 22,00 0,00 22,00 
0003.3200A.2260204 PUBLICITAT/EDUCACIÓ (CR) 0,00 1.845,81 0,00 1.845,81 
0003.3300B.2260204 PUBICITAT/CULTURA (CR) 0,00 3.398,85 0,00 3.398,85 
0003.4301A.2260204 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR) 0,00 2.553,10 0,00 2.553,10 
0003.9200M.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 
0003.9200M.2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR) 0,00 2.315,94 0,00 2.315,94 
0003.9240A.2260204 PUBLIC. I  PUBLICITAT/ACCIÓ 

COMUNITÀRIA (CR) 0,00 409,95 0,00 409,95 
0006.9200C.2160001 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS (CR) 0,00 801,33 0,00 801,33 
0006.9200C.2200102 SUBSCRIPCIONS INFORMÀTICA (CR) 0,00 583,46 0,00 583,46 
0112.1330A.2100001 SENYALITZACIÓ (CR) 0,00 1.076,90 0,00 1.076,90 
0112.1500C.2030001 LLOGUER MAQUINÀRIA (CR) 0,00 2.497,89 0,00 2.497,89 
0112.1500C.2130006 REPARACIÓ MAQUINÀRIA (CR) 0,00 552,75 0,00 552,75 
0112.1500C.2270601 C.P. S. /ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR) 0,00 2.372,85 0,00 2.372,85 
0112.1500C.6230009 AQ. EINES/MANTENIMENT (CR) 0,00 879,41 0,00 879,41 
0112.1510D.2150001 REPARACIÓ MOBILIARI URBÀ (CR) 0,00 82,28 0,00 82,28 
0112.1532A.6190006 MILLORA VIAVILITAT CARRERS I PLACES 

(CR) 0,00 2.893,84 0,00 2.893,84 
0112.1532B.2219904 SUBM. MAT. VIES PÚBLIQUES (CR) 0,00 2.520,07 0,00 2.520,07 
0112.1710A.2219904 SUBM. MAT. JARDINERIA (CR) 0,00 945,13 0,00 945,13 
0112.3230B.2120002 CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR) 0,00 7.165,98 0,00 7.165,98 

0112.3230B.2219901 SUBM. MATERIAL ESCOLES (CR) 0,00 77,33 0,00 77,33 
0112.3230B.6320006 INSTAL·LACIÓ ESCOLES (CR) 0,00 1.142,08 0,00 1.142,08 
0112.3420B.2130005 CONS. I  REPARACIÓ INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES (CR) 0,00 3.759,04 0,00 3.759,04 
0112.3420B.2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES (CR) 0,00 4.538,11 0,00 4.538,11 
0112.3420B.6320001 INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES (CR) 0,00 8.369,91 0,00 8.369,91 
0112.9330B.2120002 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS (CR) 0,00 411,40 0,00 411,40 
0112.9330B.2219904 SUBM. MATERIAL EDIFICIS (CR) 0,00 171,71 0,00 171,71 
0112.9330C.2211002 PRODUCTES NETEJA (CR) 0,00 26,64 0,00 26,64 
0115.1500C.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PÚBLIC (CR) 0,00 139,70 0,00 139,70 
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0115.1500C.2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT 

(CR) 0,00 82,89 0,00 82,89 
0115.1500C.2269901 DESPESES DIVERSES/MANTENIMENT (CR) 0,00 1.505,24 0,00 1.505,24 
0116.1300A.2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR) 0,00 1.258,22 0,00 1.258,22 
0116.1300A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /G. URBANA 

(CR) 0,00 414,73 0,00 414,73 
0116.1300A.2219901 MAT. ESPECIAL/ G. URBANA (CR) 0,00 125,00 0,00 125,00 
0116.1300A.2219907 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA 

URBANA 0,00 32,50 0,00 32,50 
0332.2310B.2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGÈNCIA 

HABITATGE CATALUNYA (CR) 0,00 45.922,12 0,00 45.922,12 
0332.2310B.2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/ACCIÓ SOCIAL 

(CR) 0,00 813,65 0,00 813,65 
0332.2310B.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /ACCIÓ SOCIAL 

(CR) 0,00 452,17 0,00 452,17 
0332.2310B.2200202 MAT. INFORMÀTIC NO INVENT. /ACCIÓ 

SOCIAL (CR) 0,00 131,29 0,00 131,29 
0332.2310B.2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT 

(CR) 0,00 125,43 0,00 125,43 
0332.2310B.2269901 DESPESES DIVERSES/ACCIÓ SOCIAL (CR) 0,00 34,03 0,00 34,03 
 

 
 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0333.2410A.2200004 MAT. OFICINA NO INVENT./POL. 

OCUPACIÓ (CR) 0,00 1.088,55 0,00 1.088,55 
0333.2410A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/POL. OCUPACIÓ (CR) 0,00 157,08 0,00 157,08 
0333.2410A.2229901 SERVEI MISSATGERIA/POL. OCUPACIÓ 

(CR) 0,00 51,36 0,00 51,36 
0333.2410A.2269901 DESPESES DIVERSES/POL. OCUPACIÓ 

(CR) 0,00 267,92 0,00 267,92 
0333.2411F.2200003 MAT. OFICINA/INSERCIÓ LAB. ST. 

ILDEFONS (CR) 0,00 554,05 0,00 554,05 
0333.2411G.2240001 ASSEGURANCES/CURSOS FORMACIÓ (CR) 0,00 359,61 0,00 359,61 
0334.3200A.2130001 CONS. MAQUINÀRIA I ÚTILS/EDUCACIÓ 

(CR) 0,00 461,23 0,00 461,23 
0334.3200A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /EDUCACIÓ 

(CR) 0,00 286,09 0,00 286,09 
0334.3200A.2200202 MAT. INFORMÀTIC NO INVENT./EDUCACIÓ 

(CR) 0,00 163,96 0,00 163,96 
0334.3200A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/EDUCACIÓ (CR) 0,00 88,00 0,00 88,00 
0334.3200A.2229901 ALTRES DESPESES EN 

COMUNICACIÓ/EDUCACIÓ (CR) 0,00 139,34 0,00 139,34 
0334.3200C.2260201 PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ/DINAMICA 

EDUCATIVA (CR) 0,00 254,10 0,00 254,10 
0334.3230C.2200002 MAT. TÈCNIC D'OFICINA/ESCOLES 

BRESSOLS (CR) 0,00 276,10 0,00 276,10 
0334.3230C.2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 2.276,44 0,00 2.276,44 
0334.3230C.2210602 PRODUCTES FARMACÈUTICS/ESCOLES 

BRESSOL (CR) 0,00 30,65 0,00 30,65 
0334.3230C.2219902 RENOVACIÓ ÚTILS CUINA/ESCOLES 

BRESSOL (CR) 0,00 11,06 0,00 11,06 
0334.3230C.2219903 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESCOLES 

BRESSOL (CR) 0,00 810,98 0,00 810,98 
0334.3230C.2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL 

(CR) 0,00 38,10 0,00 38,10 
0334.3230D.2130003 MANT. FOTOCOPIADORA/E. E. E. VIROLAI 

(CR) 0,00 292,18 0,00 292,18 
0334.3230D.6230001 ADQ. MAQUINARIA/E.E.E. VIROLAI (CR) 0,00 1.097,67 0,00 1.097,67 
0334.3230D.6250001 MOBILIARI/E.E.E.VIROLAI (CR) 0,00 5.896,64 0,00 5.896,64 
0335.3260B.2211002 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/CDIAP 

(CR) 0,00 158,52 0,00 158,52 
0335.3260B.2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/CDIAP (CR) 0,00 737,28 0,00 737,28 
0335.3270A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI 

FAMILIAR (CR) 0,00 142,86 0,00 142,86 
0335.3270A.2210502 ALIMENTACIÓ/ESPAI FAMILIAR (CR) 0,00 85,50 0,00 85,50 
0335.3270A.2211002 PRODUCTES NETEJA I HIGIENE/ESPAI 

FAMILIAR (CR) 0,00 48,98 0,00 48,98 
0335.3270A.2219901 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI 

FAMILIAR (CR) 0,00 411,97 0,00 411,97 
0335.3270A.2260601 REUNIONS I CONFERÈNCIES/ESPAI 

FAMILIAR (CR) 0,00 363,00 0,00 363,00 
0335.3270A.2269901 DESPESES DIVERSES/ESPAI FAMILIAR 

(CR) 0,00 74,50 0,00 74,50 
0335.3270A.2269904 DESPESES DIVERSES/FAMÍLIA (CR) 0,00 79,30 0,00 79,30 
0335.3270B.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESPAI NADÓ 

(CR) 0,00 81,15 0,00 81,15 
0335.3270B.2210502 ALIMENTACIÓ/ ESPAI NADÓ (CR) 0,00 20,64 0,00 20,64 
0335.3270B.2219903 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/ESPAI 

NADÓ (CR) 0,00 143,41 0,00 143,41 
0335.3270B.2269904 DESPESES DIVERSES/ESPAI NADÓ (CR) 0,00 441,70 0,00 441,70 
0335.3270G.2269903 VARIS/CONSELLS DE PARTICIPACIÓ (CR) 0,00 394,46 0,00 394,46 
0335.3270H.2269903 VARIS/PLA DE L'ENTORN (CR) 0,00 145,20 0,00 145,20 
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0335.3271D.2269903 ACTIVITATS/EDUCAR PER CRÈIXER (CR) 0,00 12.520,17 0,00 12.520,17 
0555.1500A.2210504 SUBM.AIGUA FONTS/SERV.JUR. I ADM. 

TERRITORI I SOST. (CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 
0555.1500A.2229901 SERVEI MISSATGERIA/SERV. JUR. I ADM. 

TERRITORI I SOST. (CR) 0,00 915,92 0,00 915,92 
0555.2310B.2020002 ARRENDAMENTS EDIFICIS SERVEIS 

SOCIALS/PATRIMONI (CR) 0,00 6.088,34 0,00 6.088,34 
0555.9330B.2120002 CONSERVECIÓ INMOBLES/ALTRES 

SERVEIS/PATRIMONI (CR) 0,00 1.099,00 0,00 1.099,00 
0556.1700A.2269907 EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR) 0,00 2.364,00 0,00 2.364,00 
0556.1700A.2269901 CAMPANYES PARTICIPACIÓ (CR) 0,00 121,00 0,00 121,00 
 
 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0556.1700A.2269906 DESPESES DIVERSES/MEDI AMBIENT (CR) 0,00 121,00 0,00 121,00 
0557.3110A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /SALUT 

PÚBLICA (CR) 0,00 203,35 0,00 203,35 

0557.3110A.2269901 DESPESES DIVERSES/SALUT PÚBLICA 
(CR) 0,00 19,25 0,00 19,25 

0557.3111A.2270601 TREBALLS TÈCNICS/SALUT PÚBLICA (CR) 0,00 2.430,00 0,00 2.430,00 
0661.2312A.2269902 ACTIVITATS/DIVERSITAT SEXUAL LGTBIQ 

(CR) 0,00 80,95 0,00 80,95 
0661.3230D.2269903 DESPESES DIVERSES/U.N.E.D. (CR) 0,00 1.300,75 0,00 1.300,75 
0661.3260F.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./ESCOLA 

MÚSICA (CR) 0,00 664,77 0,00 664,77 
0661.3300B.2260102 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES/CULTURA 

(CR) 0,00 27,50 0,00 27,50 
0661.3300B.2260204 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ/CULTURA 

(CR) 0,00 286,77 0,00 286,77 
0661.3301A.2130001 MANT. FOTOCOPIADORA/JOVENTUT (CR) 0,00 143,59 0,00 143,59 
0661.3301A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./JOVENTUT (CR) 0,00 47,16 0,00 47,16 
0661.3340B.2260901 EXPOSICIONS (CR) 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0661.3340D.2020001 LLOGUER SALES TEATRE (CR) 0,00 3.597,43 0,00 3.597,43 
0661.3371C.2269903 ACTIVITATS JOVES (CR) 0,00 2.718,20 0,00 2.718,20 
0661.3380A.2030002 LLOGUER MATERIAL/MATERIAL (CR) 0,00 1.153,30 0,00 1.153,30 
0661.3380A.2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR) 0,00 724,79 0,00 724,79 
0661.3380A.2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR) 0,00 567,88 0,00 567,88 
0661.3380A.2260909 REIS (CR) 0,00 5.049,52 0,00 5.049,52 
0662.3230B.2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS MUSEU C. 

MERCADER (CR) 0,00 151,65 0,00 151,65 
0662.3321A.2130003 REP. CONSERV. I MANTENIMENT 

INSTAL·LACIONS XBC (CR) 0,00 678,81 0,00 678,81 
0662.3321A.2200003 MATERIAL NO INVENT./BIBLIOTECA S. 

PAPASSEIT (CR) 0,00 66,70 0,00 66,70 
0662.3321A.2200004 MAT. OFICINA NO INVENT./XBC (CR) 0,00 1.104,26 0,00 1.104,26 
0662.3321A.2200202 MAT. INFORMÀTIC/XBC (CR) 0,00 269,66 0,00 269,66 
0662.3321A.2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS/XBC (CR) 0,00 204,15 0,00 204,15 
0662.3321A.2250201 TRIBUTS/XBC (CR) 0,00 186,00 0,00 186,00 
0662.3321A.2269903 ACTIVITATS BIBILIOTECA S.PAPASSEIT 

(CR) 0,00 368,19 0,00 368,19 
0662.3321A.2269906 ACTIVITATS/XBC (CR) 0,00 2.377,30 0,00 2.377,30 
0662.3321A.6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ. LLIBRES (FONS 

DOC.) (CR) 0,00 6.835,93 0,00 6.835,93 
0662.3330A.2260905 ACTIVITATS CASTELL (CR) 0,00 1.111,00 0,00 1.111,00 
0662.3330A.2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR) 0,00 1.788,99 0,00 1.788,99 
0662.3340C.2269901 TALLER DE LECTURA/BIBLIOTEQUES I 

LECTURA (CR) 0,00 575,20 0,00 575,20 
0662.3360A.2120001 MANT. RESTES ARQUEOLÒGICS (CR) 0,00 629,20 0,00 629,20 
0666.2312A.2269901 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIÓ DONA 

(CR) 0,00 3.669,82 0,00 3.669,82 
0776.4301A.2269901 ACTIVITATS COMERÇ  (CR) 0,00 2.950,00 0,00 2.950,00 
0777.9320A.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT./GESTIÓ 

TRIBUTÀRIA (CR) 0,00 891,14 0,00 891,14 
0777.9320A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

(CR) 0,00 44,00 0,00 44,00 
0780.9200B.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/RR.HH (CR) 0,00 53,13 0,00 53,13 
0781.9200H.2200002 MAT. OFICINA NO INVENT. /ARXIU (CR) 0,00 10,67 0,00 10,67 
0884.3400A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR) 0,00 33,00 0,00 33,00 
0884.3410B.2260201 PUBLICITAT/ESPORT POPULAR (CR) 0,00 166,52 0,00 166,52 
0884.3410C.2260904 ACTIVITATS ESPORTS (CR) 0,00 151,25 0,00 151,25 
0332.2331C.4800003 AJUTS ADULTS/ACCIÓ SOCIAL (CR) 0,00 247,14 0,00 247,14 

 
 
 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0662.3230B.6250001 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TÈCNICS 

MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 1.076,90 0,00 1.076,90 
 
 TOTAL DESPESES  191.320,56 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 

 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 9.848.094,88 191.320,56 0,0010.039.415,44 
 
 TOTAL INGRESSOS  191.320,56 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE 
DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0006.9200C.6410000 INV. EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES 

(SOFTWARE) 378.640,00 275,00 0,00 378.915,00 
0009.9241G.2030000 LLOGUER MATERIALS/INNOVACIÓ 

URBANA/SOCIAL 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
0009.9241G.2269900 TREBALLS EXTERNS/INNOVACIÓ URBANA 

I SOCIAL 40.000,00 0,00 12.000,00 28.000,00 
0332.2310B.2020000 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGENCIA 

HABITATGE 92.225,00 0,00 92.225,00 0,00 
0334.3230C.2210601 PRODUCTES FARMAUCÈUTICS/ESCOLES 

BRESSOL 1.800,00 0,00 275,00 1.525,00 
0334.3270C.2270600 PRESTACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS 

ENTORN URBÀ I NATURAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
0555.2310B.2020001 ARRENDAMENT A. SOCIAL/AGÈNCIA 

HABITATGE CATALUNYA 0,00 92.225,00 0,00 92.225,00 
0557.3270C,2270600 PRETACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN 

URBÀ I NATURAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
0661.3260H.2269902 ACTIVITATS DIVERSES/ESCOLA 

D'HUMANITATS 6.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 
0661.3260H.2270600 ESTUDIS PROGRAMES CULTURA-

HUMANITATS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
0778.3230D.2210401 VESTUARI ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL 

VIROLAI 350,00 1.100,00 0,00 1.450,00 
0778.3270A.2210401 VESTUARI ESPAI FAMILIAR 350,00 350,00 0,00 700,00 
0778.3420A.2210401 VESTUARI  ESPORTS 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 
0778.9200J.2240000 ASSEGURANCES/CONTRACTACIÓ 301.000,00 0,00 4.950,00 296.050,00 
0778.9200K.2150000 REPARACIÓ MOBILIARI/COMPRES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
 
 TOTAL DESPESES  118.450,00 118.450,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CREDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
(APLICACIO SUPERAVIT) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0772.0110A.9120000 AMORTITZACIÓ ANUALITAT CORRENT 

PRÉSTECS A LLARG TERMINI 318.138,00 236.700,00 0,00 554.838,00 
0774.1510A.7400000 TRASF. CAP. PROCORNELLA/AMORT. 

ANTICIPADA ENDEUTAMENT 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  3.736.700,00 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 

 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 10.039.415,44 3.736.700,00 0,0013.776.115,44 
 
 TOTAL INGRESSOS  3.736.700,00 0,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal 1.363.387,62 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis 1.301.062,12 118.450,00 
Cap. III.- Despeses financeres 1.450,33 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents 505.441,05 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals 3.927.684,19 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital 6.927.268,32 0,00 
Cap. IX.- Passius financers 236.700,00 0,00 
 
 TOTAL 14.262.993,63 118.450,00 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII. Actius Financers 14.144.543,63 0,00 
 
 TOTAL 14.144.543,63 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:03 al 00:42:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=963.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=963.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=963.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
 
PUNT QUART.- RECOMANAR ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL, AIXÍ COM ALS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA RETIRADA DEL 
PEIX PANGA DE LA DIETA QUE S’OFEREIX ALS SEUS RESPECTIUS SERVEIS DE 
MENJADOR ESCOLAR. 

Recomanar als centres educatius 
la retirada del peix panga de la 
dieta als serveis de menjador 
escolar. 

DICTAMEN 
... 
 
Després de la moció presentada en l'anterior ple de febrer pel grup municipal de 
Ciutadans per l'eliminació del peix panga de la dieta escolar i les esmenes 
presentades pel grup municipal d'ICV-EUiA-EP-E. 
 
Atès el compromís expressat al ple per tots els grups municipals i la regidora no 
adscrita per promoure menús escolars i dietes saludables 
 
Atès els nombrosos estudis científics que demostren la importància d’una dieta sana i 
equilibrada per al desenvolupament físic i intel·lectual de la població en edat escolar. 
 
Atès que els menús escolars han de subministrar de forma general les aportacions 
alimentàries en quantitat i qualitat suficients per satisfer les necessitats nutricionals 
dels nens i joves, tot considerant que l'edat escolar és una etapa de creixement i 
desenvolupament fonamental per a qualsevol esser humà. 
 
Atès que els menús escolars haurien de dissenyar-se tenint en compte la importància 
d’una dieta saludable, educativa i sostenible mediambientalment. 
 
Atès que el pes de les evidències ens demostra que progressivament s’haurien de 
promoure menús escolars ecològics i de proximitat, tenint en compte les desigualtats 
socials i les dificultats econòmiques de moltes famílies per a assumir el cost dels 
menús escolars. 
 
Atès que el peix panga, com qualsevol peix que es comercialitza a Catalunya, s'inclou 
en els menús escolars a criteri dels centres i segons les autoritats sanitàries europees, 
espanyoles i catalanes, el seu consum és  segur i nutricionalment adequat, malgrat la 
seva producció intensiva i poc respectuosa amb el medi ambient. 
 
Atès que les administracions locals han vetllar per la promoció i protecció de la salut 
de les persones que viuen a la ciutat, incloent el control i la supervisió de la qualitat 
dels aliments i de l'aigua subministrada en el seu àmbit territorial. 
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Atès que el respecte al medi ambient i a la natura és un pilar fonamental a la societat 
del segle XXI. 
 
Per tot l’exposat aquesta Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Recomanar als centres educatius de titularitat municipal, així com als de 
titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la retirada 
del peix panga de la dieta que s’ofereix als seus respectius serveis de menjador 
escolar.  
 
Segon.- Declarar a l’Ajuntament de Cornellà contrari al subministrament als serveis 
de menjador dels centres educatius de la ciutat de productes que no garanteixin la 
seguretat alimentària de la població en edat escolar, o que no formi part d’una dieta 
sana i equilibrada que suposi una aportació alimentària suficient per satisfer les 
necessitats nutricionals dels/de les nens/-es i els/les joves. 
 
Tercer.- Promoure la coordinació entre les AMPA i les direccions dels centres 
educatius per compartir experiències i informació en l'àmbit de les dietes escolars 
saludables, ecològiques i fonamentades en els productes de proximitat a través dels 
productors i distribuïdors locals o del Parc Agrari del Baix Llobregat.  
 
Quart.- Col·laborar amb entitats expertes per a realitzar jornades de conscienciació 
sobre els aliments ecològics, saludables i de proximitat i sobre el malbaratament 
alimentari i el consum responsable.  
 
Cinquè.- Col·laborar amb entitats de gastronomia sostenible de la ciutat o entitats 
catalanes com l’Associació de Menjadors Ecològics de Catalunya per a oferir a les 
AMPA i direccions dels centres educatius de Cornellà de Llobregat assessorament i 
auditories sobre els actuals menús escolar dels centres i la possibilitat de transitar cap 
a menús més saludables i sostenibles.  
 
Sisè.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà amb els principis ètics, 
socials i mediambientals, així com en la promoció de la salut pública i comunitària de 
la ciutadania. 
 
Setè.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els centres educatius de Cornellà de 
Llobregat i a totes les seves AMPA, així com a les associacions entitats de 
gastronomia saludable i ecològica de Cornellà. 
 
Vuitè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 11556: 
... 
 
Addició com a segon paràgraf de l’acord segon: 
 
<<Incorporar a partir del curs 2017-2018 a la dieta dels centres de titularitat i gestió 
públiques un àpat setmanal amb productes amb origen en la nostra comarca. 
 
Pel supòsit que hi hagi centres de titularitat municipal mantinguin en un futur formes 
de gestió indirecta incorporar a les característiques dels menús dels plecs un àpat 
setmanal amb productes amb origen en la nostra comarca>>. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:22 al 00:53:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=2542.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=2542.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=2542.0
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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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
VOTACIÓ DEL DICTAMEN  

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT CINQUÈ.- SOTMETRE NOVAMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA 
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN RELACIÓ A LA 
RESERVA EQUIPAMENTS CAN BAGARIA, FIRA, MILLÀS I COBALT. 

Sotmetre novament a informació 
pública expedient de modificació 
del PGM en relació a la reserva 
equipaments Can Bagaria, Fira, 
Millàs i Cobalt. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació puntual del PGM en relació a la reserva equipaments 
Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública, 
redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira, el qual va ser sotmès a 
informació pública per primera vegada el 30 de juny de 2016. 
 
Vist que la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat en data 3 de 
febrer de 2017, entre d’altres aspectes tècnics, que:  
 
“El Ple de l’ajuntament, en sessió 30 de juny de 2016, va aprovar l’avanç de la 
Modificació del PGM en relació a la reserva d’equipaments a Can Bagaria, Fira i c/ 
cobalt, de Cornellà de Llobregat. Amb posterioritat al període d’informació pública, i 
desprès d’un estudi mes acurat dels sòls d’equipaments inclosos a l’expedient, es 
considera necessari l’ampliació de l’àmbit incorporant sòls dels sector Millàs I, per tal 
d’ampliar el sostre d’activitat econòmica a la Fira i ampliar la reserva de sistemes al 
Centre de la ciutat. Es per això que la Modificació del PGM ha de tornar a exposar-se 
al públic. 
 
El contingut de la proposta de modificació es el següent: mantenir la qualificació 
d’equipament privats de Can Bagaria, incorporant la possibilitat d’implantar 2.000 
m2 de sostre d’activitat productiva vinculada als usos d’equipament regulats a 
l’article 212 de les NNUU del PGM, amb una nova qualificació 7b-pe; qualificar 
d’equipament públic (clau 7b) 196 m2 corresponents a l’espai de connexió entre les 
reserves de zona verda situades al sud i al nord del conjunt de Can Bagaria i que 
pertany a l’edifici 3 catalogat; qualificar de zona verda (620 m2) l’espai situat a la 
cruïlla de la Ctra. d’Esplugues amb el c/ Oliverar en coherència amb l’ordenació de 
l’espai lliure colindant; qualificar 3.860 m2 del c/ Cobalt de zona industrial 
/terciària(clau 22a/t), , que tot i que no suposa un increment de l’aprofitament  en el 
marc global de la modificació, comporta la cessió d’espais lliures (5m2 zv/100m2st) i 
cessió dels 15% d’apu, que es farà de forma dinerària;  delimitar el sector PMU 3, en 
coherència amb les obres que s’executaran per part municipal sobre l’avinguda Alps, 
traslladant part del sostre d’activitat econòmica i residencial (6.661,89 m2st) a la Fira; 
configurar un nou centre d’activitat econòmica del sector Fira, lligat al WTC Almeda i 
als espais lliures i equipament de l’entorn, assignant uns aprofitaments al sector Fira 
destinats a oficines i industria, que permeti el seu desenvolupament. La proposta de 
modificació, suposa un increment de la reserva de sistemes de zones verdes i 
equipaments (+ 4.990,62 m2).” 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació.  
 
En quant a l’actual tràmit, els articles 8 i 85.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, regulen la publicitat i participació en els processos de planejament i de 
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gestió urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofes. De conformitat amb el que 
disposa l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’actes i comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària s’hagi de practicar en tauler d’anuncis o edictes, 
s’entendrà complida per la seva publicació en el Diari oficial corresponent. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 6 de febrer de 2017, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en els seus articles 52.2, 
sobre les competències atribuïdes al Ple, i 114.3, relatius a les competències 
atribuïdes al Ple de la Corporació Local, 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.- Sotmetre novament a informació pública l’expedient de Modificació puntual 
del PGM en relació a la reserva equipaments Can Bagaria, Fira, Millàs i Cobalt de 
Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública, redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira; a tal efecte, l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, 
mitjançant inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major difusió de la província i en la pàgina de govern obert de la web municipal, per 
període d’un mes, als efectes que durant aquest termini puguin formular-ne 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les Corporacions, 
Associacions i particulars. 
 
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’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i 
Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- 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 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:53:19 al 00:57:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=3199.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=3199.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=3199.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MODIFICAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ SUBSCRIT EL 22 DE MAIG DE 
2015 I INSTRUMENTALITZAT MITJANÇANT “CONVENI-ENCÀRREC DE GESTIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I L’EMPRESA MUNICIPAL 
PROCORNELLÀ PER LA GESTIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER PER PERSONES 
AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL”. 
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Modificar l’encàrrec de gestió 
“Conveni-encàrrec de gestió entre 
aquest Ajuntament i Procornellà 
per la gestió d’habitatges de 
lloguer per persones amb risc 
d’exclusió social”. 

DICTAMEN 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat té competència per la prestació del servei 
d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, en virtut de 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, havent informat la 
Directora d’Acció Social, sobre els beneficis d’establir un mecanisme que permeti 
adjudicar habitatges de lloguer a través de la Mesa d’Emergència per tal de donar 
cobertura a una necessitat social no resolta en condicions d’equitat. 
 
En el marc d’aquesta política social d’ajut en l’accés a l’habitatge a famílies amb 
situació de risc d’exclusió social, l’Ajuntament va encarregar a PROCORNELLÀ la cerca 
i contractació del dret d’arrendament d’un màxim de 40 habitatges de propietat 
privada a la ciutat de Cornellà de Llobregat, per posar-los a disposició del 
departament d’Acció Social de l’Ajuntament, i la seva posterior adjudicació a les 
famílies seleccionades per la Mesa d’emergències socials, que es trobin en aquella 
situació. 
 
Als anteriors efectes el Ple municipal va aprovar el passat 21 de maig de 2015 un 
document – encàrrec que es va signar el 22 de maig de 2015, “Conveni - Encàrrec de 
Gestió entre l’Ajuntament de Cornellà i l’empresa Municipal  Procornellà per la Gestió 
d’Habitatges de Lloguer per Persones amb Risc d’Exclusió Social” que donava 
resposta al servei de lloguer social que es pretenia establir. El programa gira sota la 
denominació de “Borsa de Lloguer Social municipal de Cornellà” i els criteris 
d’adjudicació dels habitatges seran els mateixos que ja recull el capítol V “Fons 
d’habitatge de lloguer social” (articles 37 al 43) del Reglament del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial que es va aprovar per acord plenari el 
25 d’octubre de 2012 (BOP d’1 de febrer de 2013). 
 
Durant el temps que porta el programa en funcionament s’han detectat una sèrie 
situacions que caldria corregir i incorporar al document, les quals han estat recollides 
en l’esborrany de document addenda obrant a l’expedient, que se sotmet a 
aprovació, els trets bàsics del qual son l’ampliació i modificació de l’objecte del 
conveni - encàrrec de 22 de maig de 2015 a l’objecte de donar solució a les següents 
situacions detectades: 
 
(i) Que al mercat hi ha més tipologies d’habitatges, en quant a nombre de dormitoris. 
 
(ii) Que alguns dels habitatges oferts pels propietaris particulars per adherir-se al 

Programa “Borsa de Lloguer Social Municipal de Cornellà de Llobregat” estan en 
tan mal estat que no compleixen els mínims d’habitabilitat i, a més, els propietaris 
no disposen de recursos econòmics per arreglar-los. 



 
 

 
 

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

 

 43 

 
Amb aquest objectiu, el document d’addenda, en tant que instrument que regula 
aquest encàrrec de gestió amb plena aplicació i encaix en l’article 4.1.d) del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic: 
 
- modifica el pacte primer de l’encàrrec subscrit el 22 de maig de 2015 amb un nou 

redactat del mateix, que incorpora la coordinació i pagament de les 
obres/actuacions mínimes necessàries a l’habitatge per reunir els barems 
d’habitabilitat i adherir-lo al Programa, a través d’una bestreta que serà 
descomptada als propietaris dels imports de les futures rendes, 

 
- modifica el pacte sisè per tal d’ampliar les característiques que han de reunir els 

habitatges per tal d’obtenir un major número d’habitatges susceptibles de formar 
part de la borsa de lloguer. 

 
- I modificar l’acord l’apartat 6 de la clàusula segona, per fer una actualització de la 

normativa aplicable.  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de l’acord Plenari d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 8 de març de 2017 i complementaris de 17 i 21 de març de 
2017, obrants a l’expedient. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Públic. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’encàrrec de gestió subscrit el 22 de maig de 2015 i 
instrumentalitzat mitjançant “Conveni - Encàrrec de Gestió entre l’Ajuntament de 
Cornellà i l’empresa Municipal Procornellà per la Gestió d’Habitatges de Lloguer per 
Persones amb Risc d’Exclusió Social”, en el sentit que resulta de l’ “Addenda” d’aquell 
document que s’aprova amb aquesta resolució. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura de l’expressada addenda. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i al Departament d’Acció Social d’aquest 
Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal”. 
 

ADDENDA  
 
AL CONVENI-ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I 
L’EMPRESA MUNICIPAL PROCORNELLÀ PER LA GESTIÓ D’HABITATGES DE LLOGUER 
PER PERSONES AMB RICS D’EXCLUSIÓ SOCIAL. 

 
Cornellà de Llobregat, a ... de ......... de 2017. 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Antonio Balmón i Arèvalo, Alcalde- President de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, assistit en aquest acte per la Secretària General de la 
Corporació, Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes determinats per l’apartat e) de 
l’article 2 del Reial Decret 1174/87, de 18 de setembre per qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’Administració Local, amb habilitació de caràcter nacional, 
que dona fe de l’acte. 
 
I de l’altra, el senyor Manuel Ceballos Morillo, en la seva condició de Conseller 
Delegat de la societat mercantil Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A. amb domicili al carrer d’Albert Einstein, 47-49 de 08940- 
Cornellà de Llobregat. 
 
ACTUEN 
 
El senyor Alcalde, en nom i representació de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local i en execució de l’acord Plenari 
adoptat en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2015. 
 
I el segon, en nom i representació de l’ “Empresa Municipal de Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà S.A.” (en endavant PROCORNELLÀ), domiciliada al 
carrer d’Albert Einstein 47-49 de 08940-Cornellà de Llobregat, i amb NIF A58283342. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a aquest acte i,  
 

EXPOSEN 
 
I. Que a data 22 de maig de 2015 es va signar “Conveni-Encàrrec de gestió entre 

l’Ajuntament de Cornellà i l’Empresa Municipal PROCORNELLÀ per la gestió 
d’habitatges de lloguer per persones amb risc d’exclusió social.”. 
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II. Que el Conveni signat i el present document (Addenda) és un instrument per a 

regular l’encomana de gestió a favor de la societat municipal PROCORNELLÀ, en 
relació amb la gestió d’habitatges privats de lloguer per a persones en risc 
d’exclusió social, exclòs de l’article 4.1 n) de la Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic atès que es tracta d’una relació vertical que permet a l’Ajuntament imposar 
a la societat la realització d’una activitat material. 

 
III Que constituïa l’objecte d’aquell Conveni l’encàrrec a PROCORNELLÀ de la gestió 

de recerca, coordinació i contractació del dret d’arrendament d’un màxim de 40 
habitatges de propietat privada a la ciutat de Cornellà de Llobregat, per posar-los 
a disposició del departament d’Acció Social de l’Ajuntament, i la seva posterior 
adjudicació a les famílies seleccionades per la Mesa d’emergències socials, que es 
trobin en aquella situació. 
 
El programa girà sota la denominació de “Borsa de Lloguer Social municipal, de 
Cornellà de Llobregat.”. 

 
IV. Que durant el temps que porta el Programa funcionant hem detectat les següents 

situacions: 
 

(i) Que al mercat hi ha més tipologies de habitatges, en quant al nombre de 
dormitoris. 

 
(ii)  Que alguns dels habitatges oferts pels propietaris particulars per adherir-se Al 

Programa “Borsa de Lloguer Social Municipal de Cornellà de Llobregat” estan en tan 
mal estat que no compleixin els mínims d’habitabilitat i, a més, els propietaris no 
disposen de recursos econòmics per arreglar-ho. 

 
V. Que com conseqüència de l’anterior, les parts compareixents tenen intenció de 

modificar i ampliar l’objecte del Conveni-Encàrrec de 22 de maig de 2015 a l’efecte de 
donar solució a les situacions detectades. 

 
 
Per tot això, ambdues parts aquí compareixents, subscriuen la present Addenda al 
“Conveni-Encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Cornellà i l’Empresa Municipal 
PROCORNELLÀ per la gestió d’habitatges de lloguer per persones amb risc d’exclusió 
social.” que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Les parts compareixents manifesten la seva voluntat d’ampliar l’encàrrec de 
gestió instrumentat en el Conveni-Encàrrec atorgat a data 22 de maig de 2015 
quedant redactat el pacte Primer-Objecte de la següent manera: 
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“Primer-Objecte. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest conveni: 
 
a) l’encàrrec a PROCORNELLÀ de la gestió de recerca, coordinació i contractació del 

dret d’arrendament d’un màxim de 40 habitatges de propietat privada a la ciutat 
de Cornellà de Llobregat, per posar-los a disposició del departament d’Acció Social 
de l’Ajuntament, i la seva posterior adjudicació a les famílies seleccionades per la 
Mesa d’emergències socials, que es trobin en aquella situació. 

 
b) la coordinació i pagament de les obres/actuacions mínimes necessàries a 

l’habitatge per reunir els barems d’habitabilitat a l’efecte d’adherir-ho al Programa. 
 

Un cop efectuades les obres i l’habitatge adherit al Programa el cost d’aquestes 
obres serà descomptat de forma proporcional per PROCORNELLÀ dels pagaments 
mensuals anticipats (renda) a satisfer als propietaris/arrendadors amb un topall 
màxim corresponent a la capitalització de les ajudes durant 3 anys. Si l’import de 
les obres excedís d’aquell topall, el diferencial del seu cost anirà a càrrec exclusiu 
del propietari, que l’haurà de reintegrar a Procornellà de la manera que es 
convingui entre aquella i l’arrendador. 

 
El Programa girarà sota la denominació de “Borsa de Lloguer Social municipal, de 
Cornellà de Llobregat”. 
 
Segon.- Les parts compareixents acorden modificar el Pacte Sisè del Conveni-
Encàrrec, a l’efecte d’ampliar la tipologia d’habitatges que poden formar part del 
Programa, quedant redactat el pacte Sisè-Característiques dels habitatges i rendes 
de la següent manera: 
 
“Sisè- Característiques dels habitatges i rendes. 
 
Els habitatges hauran de disposar dels elements d’habitabilitat bàsics (cuina, cambra 
higiènica, menjador) i sense límits de dormitoris (1-2-3 o més dormitoris), i tenir unes 
condicions aptes i idònies pel seu us com habitatge, a criteri dels serveis tècnics de 
PROCORNELLÀ. 
 
També hauran de disposar de la corresponent Cèdula d’Habitabilitat vigent així com 
del Certificat Energètic. 
 
La renda mensual de cada habitatge es fixarà d’acord amb uns criteris de valoració 
basats en el número de dormitoris i les característiques i condicions de cada 
habitatge, en el procés de selecció dels arrendadors i seguint els barems i 
actualitzacions que determini per al lloguer social, com administració competent, la 
Generalitat de Catalunya. 
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Dins d’aquest criteris de valoració de la renda mensual estaran inclosos tots els 
conceptes (per tant, inclosa comunitat i impostos imputables als habitatges), excepte 
els consums (aigua, llum, gas, telèfon). 
 
La renda un cop fixada tindrà una vigència de 3 anys coincidint amb la duració del 
contracte, sense augments per cap concepte”. 
 
Tercer.- Modificar l’acord l’apartat 6 de la clàusula segona, per tal d’actualitzar la 
normativa aplicable, restant redactat de la manera següent: 
 

“6. Tramitació en interès dels propietaris dels habitatges, si s’escau, dels ajuts 
al lloguer per a propietaris seguint els requisits establerts al Decret 75/2014, de 
27 de maig.” 

 
Quart.- En la resta d’extrems no modificats expressament per la present Addenda, 
segueix vigent el “Conveni-Encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Cornellà i 
l’Empresa Municipal PROCORNELLÀ per la gestió d’habitatges de lloguer per persones 
amb risc d’exclusió social.” signat a data 22 de maig de 2015. 
 
 
I perquè consti, signen ambdues parts la present Addenda en el lloc i data assenyalats 
a l’encapçalament. 
 
 
PER L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER L’EMPRESA MUNICIPAL PROCORNELLÀ 
 
 
L’ALCALDE EL CONSELLER DELEGAT 
Sr. Antoni Balmón i Arévalo Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 
 
 
SECRETÀRIA GENERAL 
Sra. Carmen Alonso Higuera 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:20 al 01:06:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=3440.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=3440.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=3440.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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 en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CEMENTIRIS, MITJANÇANT L’APROVACIÓ DEL 
TEXT REFÓS. 
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Aprovar inicialment la 
modificació núm. 2 de 
l’Ordenança municipal de 
cementiris. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la necessitat d’actualitzar l’Ordenança Municipal de Cementiris, així com el Plec 
de Condicions Generals per a l’adjudicació del dret sobre sepultures (nínxols i tombes) 
del Cementiri Municipal, adequant-les a les noves situacions plantejades des de 
l’entrada en vigor de les mateixes, i en especial pel que respecta a la durada de les 
concessions de les sepultures, ja que el termini de 20 anys que fixa l’Ordenança 
Municipal de Cementiris vigent és molt breu i molt inferior al màxim legal permès de 
50 anys segons l’article 61.c) del Reglament de Patrimoni dels Ens, de Catalunya, 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Vist el que disposa l’article 178 i concordants del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Vist l’informe de la Cap de Departament de Patrimoni amb el vistiplau de la Cap de 
l’Àrea de Gestió Jurídica i Administrativa de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vist l’informe de la Secretària General. 
 
Vista l’exposició de motius de la Cap del Departament de Patrimoni i del Tinent 
d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat. 
 
Vist que han estat exposades al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat la Memòria justificativa de les modificacions de l’Ordenança Municipal 
de Cementiris i la Memòria justificativa de les modificacions del Plec de Condicions 
Generals per a l’adjudicació del dret sobre sepultures del Cementiri Municipal de 
conformitat a l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, 
Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya i també a l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Vist que segons informe de la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de data 13 de 
febrer de 2017 no consta cap document registrat relatiu a al·legacions, reclamacions 
i/o suggeriments a l’exposició pública de l’avantprojecte de modificació de 
l’Ordenança Municipal de Cementiris i el seu annex I el Plec de Condicions Generals 
per a l’adjudicació del dret sobre sepultures del Cementiri Municipal. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Públic. 
 
El President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació núm. 2 de l’Ordenança Municipal de 
Cementiris, mitjançant l’aprovació del Text Refós que figura com a Annex I d’aquest 
Acord, que s’aprova de forma simultània, que es concreta en els termes següents: 
 
A.- La modificació dels articles 3, 11, 16, 19, 26, 30, 37, 41 i 53 i de la Disposició 
Transitòria Primera, que restaran redactats en els termes següents: 
 
“Article 3. 
 
Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats, dipòsit de cendres i, en 
general, tota activitat referent a cadàvers i restes, serà realitzada pel personal 
designat per l'Ajuntament.” 
 
“Article 11. 
 
El dret funerari es limita exclusivament a l'ús de la sepultura ja sigui nínxol, tomba, 
columbari o panteó, corresponent la titularitat dominical a l'Ajuntament.” 
 
“Article 16. 
 
El Dret funerari es registrarà: 
 
a) A nom personal i individual de persones físiques, que serà el del propi peticionari, o 

el del seu successor legal, no admetent-se titularitats pro-indiviso. 
 
b) A nom de comunitats religioses o establiment benèfics o hospitals reconeguts com 

a tals, per l'Administració, per a ús exclusiu dels seus membres, beneficiaris o 
acollits.” 

 
“Article 19. 
 
La durada de la concessió d’ús de les sepultures s’atorgarà per un termini de 50 
anys.” 
 
“Article 26. 
 
1. S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari de les sepultures, per 

actes inter-vius, a favor de parents del titular en línia directa o col·lateral fins a 
quart grau, ambdós per consanguinitat i fins segon per afinitat, a favor del 
cònjuge i a favor de la parella de fet. 

 
2. L'esmentada cessió haurà de realitzar-se en escriptura pública d'acord amb el 

disposat a l'article 633 del Codi Civil.” 
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“Article 30. 
 
Les errades de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols es rectificaran d’ofici i a 
instància del titular, prèvia justificació i comprovació.” 
 
“Article 37. 
 
Cap cadàver serà inhumat abans de les 24 hores de la seva defunció.” 
 
“Article 41. 
 
1. L'autorització d'una inhumació requerirà la presentació dels documents següents: 
 

a) Certificat de defunció o altre document oficial justificatiu de la defunció. 
 
b) Títol de sepultura. 
 
c) Autorització del jutge competent en els casos que la defunció no s'hagués 

produït per causes naturals. 
 
2. En el moment de presentar el títol, s'identificarà la persona al nom de la qual s'ha 

estès el títol. 
 
3. Si aquest és difunt o no es pogués identificar, s'autoritzarà la inhumació i una 

vegada efectuada es requeriran als posseïdors per a què es faci el traspàs a qui 
tingui dret. El mateix tràmit es farà servir quan sigui l'enterrament del titular.” 

 
“Article 53. 
 
Les sepultures (nínxols, tombes, columbaris i panteons) seran denominades en forma 
adequada i numerades, quedant obligats els titulars a acceptar el número atorgat.” 
 
“Disposició transitòria primera. 
 
“Les concessions atorgades per 20 anys que no hagin caducat podran ser prorrogades 
prèvia petició del titular i pagament de les taxes que puguin  correspondre segons les 
Ordenances Fiscals, sempre i quan el període de pròrroga no sigui superior al període 
inicialment concedit i el total no excedeixi del límit legal de 50 anys, de conformitat 
amb l’article 16 de l’Ordenança” 
 
B.- La supressió dels articles 8, 9, 10, 22 i 25, que actualment tenen la redacció 
següent: 
 
“Article 8. 
 
El Cementiri disposarà d'un dipòsit públic de cadàvers, dotat de la ventilació general 
necessària i tots els requisits sanitaris.” 
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“Article 9. 
 
Els cadàvers que arribin al Cementiri després de l'horari d'inhumació, quedaran en 
dipòsit fins el dia següent, excepte els casos quines circumstàncies aconsellin el 
contrari.” 
 
“Article 10. 
 
El Cementiri disposarà d'un crematori per la destrucció de robes i aquells objectes que 
no siguin restes mortals i que procedeixin de reduccions de restes de cadàvers, 
evacuació de sepultures i neteja del Cementiri.” 
 
“Article 22. 
 
Quan el dret funerari hagi sigut adquirit a nom de ambdós cònjuges, el supervivent 
s'entendrà beneficiari del premort.” 
 
“Article 25. 
 
En el cas de successió ab-intestato es reconeix el dret d'usdefruit a favor del cònjuge 
vidu, mentre visqui i no es torni a casar. Difunt l'esmentat cònjuge o justificats els 
seus matrimonis posteriors/es consolidarà la nua titularitat.” 
 
C.- Incorporació d’una Disposició Final Única, que restarà redactada en els termes 
següents: 
 
“Disposició Final Única. 
 
Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de l’última modificació.” 
 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació del Títol del Plec de Condicions Generals 
per a l’adjudicació del dret sobre sepultures (nínxols i tombes) del Cementiri 
Municipal i dels seus articles primer i segon, els quals restaran redactats en els termes 
següents:  
 
“Títol. 
 
Plec de Condicions Generals per a l’adjudicació del dret sobre sepultures (nínxols, 
tombes i columbaris) del Cementiri Municipal.” 
 
 



 
 

 
 

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

 

 53 

“Article primer. 
 
Objecte de la concessió: L’objecte de la concessió és l’adjudicació del dret funerari 
sobre sepultures (nínxols, tombes i columbaris), el qual implica l’autorització de l’ús 
per al dipòsit de cadàvers o fetus i cendres en elles. Essent que el dret funerari implica 
només l’ús de les tombes, nínxols i columbaris la titularitat dominical correspon 
exclusivament i en tot moment a l’Ajuntament.” 
 
“Article segon. 
 
La durada de la concessió d’ús de les sepultures s’atorgarà per un termini de 50 anys, 
subjecte a les causes de caducitat i conseqüent reversió del dret funerari a favor de 
l’Ajuntament, les quals s’estableixen a l’Ordenança Municipal de Cementiris. 
 
A les concessions anteriors atorgades pel termini de 20 anys els hi serà aplicada la 
nova disposició transitòria primera de l’Ordenança Municipal de Cementiris segons la 
qual les concessions atorgades per 20 anys que no hagin caducat podran ser 
prorrogades prèvia petició del titular i pagament de les taxes que puguin  
correspondre segons les Ordenances Fiscals, sempre i quan el període de pròrroga no 
sigui superior al període inicialment concedit i el total no excedeixi del límit legal de 
50 anys, de conformitat amb l’article 16 de l’Ordenança.” 
 
El text del Plec de Condicions Generals per a l’adjudicació del dret sobre sepultures 
(nínxols, tombes i columbaris) del Cementiri Municipal derivat d’aquesta modificació 
és el que figura com a Annex II d’aquest Acord. 
 
 
Tercer.- Sotmetre l’aprovació inicial de les modificacions de l’Ordenança Municipal de 
Cementiris i el Plec de Condicions Generals a la informació pública i audiència als 
interessats per un termini de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de major difusió de la 
província i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendran aprovades 
definitivament les modificacions sense necessitar d’un nou Acord. 
 
Quart.- Aprovades definitivament les modificacions de l’Ordenança Municipal de 
Cementiris i el Plec de Condicions Generals relacionades al punts primer, segon, tercer 
i cinquè es publicarà el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
anunciant la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, entrant en vigor les 
modificacions un cop transcorreguts quinze dies a partir d’aquesta publicació. 
 
Així mateix, tant al tauler d’anuncis de la Corporació, com al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí d’informació municipal, es publicarà el 
corresponent edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què 
s’hagi publicat íntegrament el text de les modificacions. 
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Tan aviat entrin en vigor aquestes modificacions incorporar la informació 
corresponent en l’Intranet municipal i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament, pel seu 
coneixement i consulta pels diferents Departaments municipals i per tota la 
ciutadania, mitjançant la incorporació del text íntegre de la nova Ordenança i Plec 
General modificats. 
 
Cinquè.- Notificar l’Acord d’aprovació definitiva, acompanyat de còpia íntegra i 
fefaent de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als 
efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva. 
 
Sisè.- Difondre el contingut d’aquest Acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:06:49 al 01:09:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=4009.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4009.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4009.0
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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. 
 

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT VUITÈ.- RESTAR ASSABENTATS DE LA RENÚNCIA EFECTUADA PEL 
PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-L’ESQUERRA PLURAL-ENTESA (ICV-
EUIA-EP-E), SENYOR ARNAU FUNES ROMERO, A L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC 
EN AQUEST AJUNTAMENT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL. 

Restar assabentats de la renúncia 
efectuada pel Portaveu d’ICV-
EUIA-EP-E, senyor Arnau Funes 
Romero. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 30 de juliol de 2015 es va establir un règim de 
dedicació parcial en aquest Ajuntament de 10 hores setmanals a favor del Portaveu 
del Grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa – L’Esquerra plural – Entesa (ICV-EUiA-EP-E), Sr. Arnau Funes Romero, i 
una retribució de 9.179,98 €. 
 
Atès per Decret núm. 1155/2017, de 16 de febrer, de la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, s’ha modificat el regim de dedicació del Sr. Arnau Funes Romero en 
aquesta entitat, passant a la situació de Diputat provincial en règim de dedicació 
exclusiva amb efectes 1 de març de 2017. 
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Atès que mitjançant escrit de data 8 de marc de 2017, registrat d’entrada amb el 
número 8604, el Sr. Arnau Funes Romero posa en coneixement d’aquest Ajuntament 
la seva renúncia a l’exercici del seu càrrec de regidor municipal en règim de dedicació 
parcial, i sol·licita restar com a regidor sense cap règim de dedicació específica.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentats de la renúncia efectuada pel Portaveu del Grupo polític 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra 
plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E), senyor Arnau Funes Romero, a l’exercici del seu càrrec 
en aquest Ajuntament en règim de dedicació parcial i, accedint a la seva sol·licitud de 
quedar com a regidor sense cap règim de dedicació específica, deixar sense efecte, de 
forma retroactiva, des del dia 1 de març de 2017 el règim de dedicació parcial i de 
retribució establert al seu favor mitjançant acord plenari de 30 de juliol de 2015.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament municipal de Recursos Humans i al 
regidor afectat, pel seu coneixement i efectes, fent-li constar que en aquesta nova 
situació tindrà dret a percebre les indemnitzacions que per assistència a les sessions 
del Ple, de les Comissions Informatives i de la Junta de Portaveus han sigut aprovades 
pel Ple. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:09:27 al 01:09:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=4167.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4167.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4167.0
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VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT COM A MEMBRE DE PLE DRET DE LA FUTURA ASSOCIACIÓ 
XARXA DE MUNICIPIS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, I ELS SEUS 
ESTATUTS REGULADORS. 

Aprovar l’adhesió del municipi de 
Cornellà a la futura Associació 
Xarxa de Municipis de l’Economia 
Social i Solidària. 

MOCIO 
... 
 
Vista la necessitat actual 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. 
 
Atès que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixen per 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzen el lucre sinó la satisfacció de 
necessitats i la utilitat social, s’organitzen de manera democràtica i actuen amb 
compromís social i ambiental, cosa que les fa especialment indicades perquè els 
ajuntaments i altres ens locals impulsin aquest nou model de desenvolupament 
territorial, en que es poden encabir iniciatives de tota mena: cooperatives agràries, 
industrials, de serveis, de 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.  
 
Vist 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.  
 
Atesa, doncs, la voluntat d’aquest Ajuntament de contribuir al creixement de 
l’economia social i solidària al nostre municipi 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. 
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Vist que aquest Ajuntament ja va donar suport, en data 26 de novembre de 2015, a la 
declaració de Barcelona sorgida de la trobada Internacional de Municipalisme i 
Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 i va formalitzar 
la seva adhesió al procés per la creació de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social 
i Solidària. 

Vist que durant l’any 2016 una Comissió de treball formada per representants de 
diferents municipis de Catalunya adherits a la Declaració, assessorats per experts 
jurídics i de l’àmbit de l’economia social i solidària, ha elaborat una proposta de 
constitució de la nova Associació de municipis Xarxa de Municipis per l’Economia 
Social i Solidària i un pla de treball provisional per als anys 2017, 2018 i 2019, en 
aplicació de l’esmentada Declaració de Barcelona. 
 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el 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, l’article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret 
d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a 
constituir associacions. 
 
Atès que, d'acord amb els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local i 52 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, correspon al 
Ple de l'Ajuntament prendre els acords relatius a la participació en organitzacions 
supramunicipals, i la creació d'una Associació formada per ens locals. 
 
Vist el projecte d’Estatuts reguladors de la futura Associació Xarxa de Municipis per a 
l’Economia Social i Solidària, així com l’informe núm. 51/2017 de 9 de febrer, de la 
Secretaria General i l’informe núm. 01/027/2017 de 13 de febrer, de l’Interventor de 
l’Ajuntament, ambdós favorables a l’adopció d’aquest acord. 
 
Per tot això, la Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, de conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya en concordança amb els articles 22.2.b) i 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Cornellà de Llobregat com a membre de 
ple dret de la futura Associació Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària. 
 
Segon.- Aprovar la proposta d’Estatuts reguladors d’aquesta Associació que figuren 
com a document annex al present acord.  
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Tercer.- Designar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest Ajuntament,  
com a representant titular d’aquesta Corporació en els òrgans de govern d’aquesta 
Associació, i a la senyora Montserrat Pérez Lancho, Regidora delegada d’Educació i 
Política Social, com a representant suplent, a efectes d’assistir-hi als seus òrgans en 
absència del titular i en la seva substitució.  
 
Quart.- Facultar al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde d’aquest Ajuntament, per 
a que, en representació d’aquest, signi tots els documents que resultin necessaris per 
a la adhesió a l’Associació i pel compliment del present acord.  
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, 
mitjançant la corresponent certificació acreditativa, a través de la Secretaria tècnica 
que està assistint el procés de constitució de la futura Associació, a efectes del seu 
coneixement i de la seva constància a la sessió constituent de l’Associació. 
 
 

ESTATUTS 
 

ESTATUTS DE LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA1 
   
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Denominació i naturalesa 
 
Amb la denominació XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA es 
constitueix aquesta entitat. 
 
L’Associació XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (en 
endavant, l’Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, i es 
regeix per aquests Estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i pel que preveu el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i per la Llei 57/2003 de mesures per a la 
modernització del govern local, així com pel Decret 110/1996 de 2 d’abril pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre corresponent. 
 
En els aspectes no fixats per aquestes normatives, l’associació es regirà per la 
regulació en matèria d’associacions, previst a la legislació catalana, d’acord amb la 
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques.   
 
 

                                           
1
 Versió aprovada a la Jornada de Municipis per l’Economia Social i Solidària celebrada el 30 
de novembre de 2016 a Santa Coloma de Gramenet 
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Article 2. Finalitat i activitats 
 
1. La finalitat de l’Associació és promoure, reforçar i consolidar l’economia social i 

solidària per mitjà de fixar objectius i estratègies comunes, així com fomentar la 
cooperació i l’acció conjunta en polítiques públiques entre els seus membres. 

 
2. Per a la consecució de la finalitat esmentada, l’Associació durà a terme les 

activitats següents: 
 

a) Ajudar els ajuntaments membres a desenvolupar polítiques d’economia social i 
solidària i enfocaments de desenvolupament local 

b) Ajudar els ajuntaments a promocionar, difondre i enfortir l’economia social i 
solidària. 

c) Incidir en les polítiques públiques d’economia social i solidària i d’altres àmbits 
relacionats, dutes a terme per administracions supramunicipals 

d) Relacionar-se amb els actors i les xarxes referencials a escala nacional i 
internacional de l’economia social i solidària 

e) Fomentar i generar aliances territorials per demarcacions, projectes i realitats 
f) Divulgar les experiències d’economia social i solidària fetes en els municipis 
g) Fixar objectius i estratègies compartides en matèria d’economia social i 

solidària. 
h) Generar recursos i serveis (estudis, metodologies, indicadors, etc.) 
i) Intercanviar coneixements i experiències d’economia social i solidària entre els 

ajuntaments i consells comarcals membres de l’Associació 
j) Comunicar i fer visible l’Associació i les seves accions 
k) Formar i assessorar els equips municipals d’economia social i solidària 

 
Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment, 
l’Assemblea General pot acordar la realització d’altres activitats que consideri 
convenients a fi d’assolir la seva finalitat. 
 
En queda exclòs tot ànim de lucre. 
 
 

Article 3. Àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial de l’Associació és Catalunya. 
 
 

Article 4. Domicili social. 
 
1. El domicili social és Plaça Sant Jaume, número. 1, 2ª planta, 08002, Barcelona 
 
2. Per acord de l’Assemblea General, es podrà modificar el domicili social. El canvi de 

domicili serà notificat als membres, a la Direcció General d’Administració Local i a 
la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 

 
3. Els òrgans de l’Associació es podran reunir a qualsevol municipi de Catalunya. 
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Article 5. Durada de l’Associació 

La duració de l’Associació serà indefinida i només es dissoldrà per acord de 
l’Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 

 
 
 
TÍTOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Article 6. Membres de l’Associació 
 
1. Poden ser membres de l’Associació els ajuntaments i consells comarcals de 

Catalunya. 
 
2. Per incorporar-se a l’Associació com a nou membre, l’ajuntament o el consell 

comarcal que hi estigui interessat haurà de sol·licitar l’adhesió a la presidència de 
l’Associació, que presentarà la sol·licitud a la pròxima Assemblea General per a la 
seva aprovació. Mentrestant, l’ajuntament o el consell comarcal pendent d’ingrés 
podrà participar en totes les activitats de l’Associació amb veu però sense vot. 

 
 
Article 7. Entitats col·laboradores 
 
Els ajuntament o consells comarcals que, sense tenir condició de membres de 
l’Associació en condició d’entitats membres, manifestin el seu interès en les finalitats i 
activitats de l’Associació podran ser entitats col·laboradores d’aquesta. Els requisits 
d’admissió i el procediment d’alta com a entitats col·laboradores es durà a terme 
d’acord amb la regulació establerta al Reglament de Règim Intern. 
 
 
Article 8. Drets dels membres 
 
Són drets dels membres de l’Associació: 
 
a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General 
b) Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius 
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas 
d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’Associació, 

d’acord amb les normes legals i estatutàries 
e) Exposar a l’Assemblea General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més 

plena la vida de l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics 
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Comissió 

Executiva 
g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries 
h) Recórrer contra les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la 

següent Assemblea General que se celebri 
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i) Rebre informació sobre les activitats de l’Associació 
j) Utilitzar els serveis comuns que l’Associació estableixi a la seva disposició en la 

forma en què col·lectivament es determini 
k) Ésser informats, un cop convocada l’Assemblea General i amb prou antelació, dels 

assumptes que s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació durant la reunió 
l) Assistir a totes les reunions de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva a les 

que estigui convocat, mitjançant l’assistència del seu alcalde o alcaldessa, 
president o presidenta, o persona en qui es delegui amb representació política 

m) Presentar propostes a la Comissió Executiva dins del termini que s’estableixi amb 
aquesta finalitat 

n) Impugnar els acords de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva, i proposar 
l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquesta comissió 

 
 
Article 9. Deures dels membres 
 
Són deures dels membres de l’Associació: 
 
a) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i complir els acords que adoptin 

els òrgans de l’Associació i que els afectin, entre aquests, tot allò que disposin els 
plans estratègics i els plans d’actuació anuals 

b) Participar, com a mínim, en les tasques d’un dels Grups de Treball que es 
constitueixin, d’acord amb allò previst a l’article 27 

c) Observar els principis bàsics de l’Associació i les normes establertes en aquests 
Estatuts 

d) Contribuir al sosteniment econòmic de l’Associació satisfent les quotes, ordinàries i 
extraordinàries, acordades per l’Assemblea General 

e) Designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la pròpia entitat, la seva 
persona representant als òrgans de l’Associació, la qual haurà d’acreditar la seva 
representació política. Un cop designada, haurà de comunicar-ho per escrit a la 
presidència de l’Associació 

f) Assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans que siguin 
convocats, llevat de causa justificada que caldrà notificar al secretari o a la 
secretària. En cas de no poder assistir a una reunió de l’Assemblea General, podrà 
delegar el seu vot, mitjançant escrit motivat i per aquesta ocasió, en favor d’un 
altre membre. Un membre de l’Assemblea General podrà votar per delegació per 
un màxim de tres membres absents 
La delegació de vot s’efectuarà expressament i per cada sessió; en cap cas no 
s’admetrà una delegació genèrica 
A les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans de govern legalment 
convocats, hi assistirà sempre la persona designada per l’entitat membre amb 
representació política. Per a la resta d’actes de l’Associació, podrà assistir-hi la 
persona o persones que l’entitat membre designi 
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Article 10. Pèrdua de la condició de membre 
 
Els membres poden ser donats de baixa de l’Associació per algun dels motius 
següents: 
 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament a la presidència de l’Associació. 

Qualsevol membre podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, 
comunicant la baixa, de la qual es donarà compte a la propera Assemblea General 

 
b) Per accions o omissions sancionades d’aquesta manera d’acord amb el Reglament 

de Règim Intern que pot aprovar l’Associació, prèvia instrucció d’un expedient amb 
audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests 
Estatuts, regulador del procediment disciplinari 

 
c) Per impagament de les quotes, un cop transcorreguts dos mesos des del 

requeriment de pagament de la Tresoreria de l’Associació, llevat que la Comissió 
Executiva acordi un altre termini de pagament per circumstàncies degudament 
justificades 

 
 
 
TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 11. Òrgans de l’Associació 
 
L’Associació es regirà pels òrgans següents: 
 
a) L’Assemblea General 
b) La Comissió Executiva 
c) La Comissió Tècnica 
d) Els Grups de Treball que es constitueixin per complir els fins i plans de l’Associació 
 
 
Article 12. L’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General està constituïda per la totalitat dels membres de l’Associació 

i és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a 
l’Associació, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar 
l’activitat dels altres òrgans de govern. 

 
2. Tots els membres de l’Associació tenen veu i vot a l’Assemblea General, a raó 

d’una entitat, un vot. 
 
3. La presidència i la secretaria de l’Assemblea General correspondran a les persones 

que ocupin aquests càrrecs a l’òrgan de govern. Es funció de la presidència 
moderar la reunió i dirimir els empats amb el seu vot de qualitat, i de la secretaria, 
prendre acta del desenvolupament de la reunió i dels acords adoptats. 
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4. L’assistència i la participació a les reunions serà gratuïta. 
 
 
Article 13. Competències de l’Assemblea General 
 
Seran competències de l’Assemblea General les que s’enumeren a continuació: 
 
a) L’aprovació dels objectius, dels criteris generals d’actuació i, si n’hi ha, dels plans 

estratègics 
b) L’aprovació del pla d’actuació anual, del pressupost anual, l’aprovació de les 

quotes ordinàries i extraordinàries per al sosteniment de l’Associació, i de la 
liquidació de comptes i la memòria 

c) L’aprovació i modificació dels Estatuts 
d) La dissolució i liquidació de l’Associació 
e) L’acord de transformació, fusió, federació i escissió de l’Associació amb altres 

entitats.  
f) L’admissió de nous integrants a l’Associació i la separació dels seus membres 
g) El nomenament i el cessament dels membres de la Comissió Executiva de 

l’Associació. 
h) L’aprovació del Reglament de Règim Intern de l’Associació 
i) La disposició i alienació de béns i drets de l’Associació  
j) La ratificació, previ coneixement dels membres, dels convenis realitzats per la 

Comissió Executiva amb altres entitats públiques o privades i, també, els acords de 
participació que s’hi puguin establir 

k) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus, així com la revisió 
dels expedients sancionadors a petició dels afectats, d’acord amb el que estableix 
l’article 31 d’aquests Estatuts 

l) La sol·licitud, si escau, de la declaració d’utilitat pública 
m) La resolució sobre aquelles qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a 

cap altre òrgan de l’Associació 
n) Qualsevol altra decisió que, per llei, correspongui a l’Assemblea General 
 
 
Article 14. Convocatòria de l’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la 

seva presidència, com a mínim dos cops a l’any: 
 

a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de 
l’any següent 

b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar 
els comptes i la memòria de l’exercici anterior 

 
2. La presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, ha de 

convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari. L’assemblea 
extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim de trenta dies a comptar de la 
seva sol·licitud. 
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3. La convocatòria de l’Assemblea General ha de contenir, com a mínim: 
 

- L’ordre del dia 
- El lloc, que podrà ser diferent del domicili social previst en aquests Estatuts 
- La data 
- L’hora de la reunió en primera convocatòria 

 
4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% d’aquests pot sol·licitar a 

la presidència la inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’Assemblea 
General, la qual els hi haurà d’incorporar. Si aquesta ja ha estat convocada, la 
sol·licitud s’ha de formular en el primer terç del període comprès entre la recepció 
de la convocatòria i la data prevista per a la reunió, a fi que es pugui informar tots 
els membres de l’ampliació de l’ordre del dia. 

 
5. La convocatòria de l’Assemblea General Ordinària s’ha de comunicar, com a 

mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, per correu electrònic dirigit a tots 
els membres, o pels mitjans telemàtics previstos al Reglament de Règim Intern. 
Per raons d’urgència, degudament justificades per la Comissió Executiva, es podrà 
convocar l’Assemblea General Extraordinària, amb un termini de 10 dies, com a 
mínim, abans de la data de celebració d’aquesta. 

 
6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió, les persones convocades han 

de tenir a disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació 
relativa als temes per tractar en la reunió. Aquesta documentació es pot enviar 
per via digital. Aquest termini s’haurà de respectar igualment en els casos de 
convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària amb caràcter d’urgència. 

 
7. Si en l’Assemblea General es pretén tractar de l’exercici de l’acció de 

responsabilitat contra membres de la Comissió Executiva o la separació d’aquests 
de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte una sessió extraordinària de 
l’Assemblea General amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia. 

 
 
Article 15. Funcionament de l’Assemblea General 
 
1. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, cal aprovar o esmenar 

l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Exerceix la funció de secretaria de l’assemblea qui ho sigui de l’Associació i, si no 

pogués, qui designi la presidència. 
 
3. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en primera convocatòria, quan el 

nombre d’entitats associades presents o representades sigui igual o superior a un 
terç dels membres integrants. En segona convocatòria, es considera vàlidament 
constituïda sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats.  
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Article 16. Acords de l’Assemblea General 
 
1. L’Assemblea General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, 

als Estatuts o a les finalitats de l’Associació. 
 
2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, 

per majoria simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha 
majoria simple quan hi ha més vots afirmatius que negatius. 

 
3. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents per prendre els 

acords relatius a:  
 

a) L’aprovació del pressupost, del pla estratègic si n’hi ha, del pla d’actuació 
anual, dels comptes anuals, de la gestió dels òrgans de govern i de les quotes 
dels membres per al funcionament de l’Associació 

b) La resolució dels expedients disciplinaris per faltes molt greus dels membres, 
així com la revisió dels expedients sancionadors a petició dels afectats 

 
4. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de 

l’Associació s’adoptaran en sessió extraordinària, convocada amb aquestes 
finalitats, en la qual estiguin presents o representats més de la meitat dels 
membres. L’aprovació es fa per majoria absoluta dels assistents. Si no s’assolís 
aquest quòrum d’assistència en primera convocatòria, s’adoptarien per majoria de 
dos terços dels vots presents o representats en segona convocatòria. A la 
convocatòria, s’informarà de manera suficient sobre la necessitat d’aquest 
quòrum. 

 
5. La votació del acords és a mà alçada. Tanmateix, ha de ser secreta si ho sol·liciten, 

almenys, el 10% dels membres presents o representats en la reunió. 
 
6. El dret de vot es pot exercir per delegació, per correu o per mitjans telemàtics, 

d’acord amb els mecanismes necessaris per fer‐ho de conformitat amb el previst al 
Reglament de Règim Intern. 

 
7. Els membres que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin 

votar un determinat punt de l’ordre del dia no es computen per establir la majoria 
necessària per adoptar l’acord, llevat que aquest tingui com a objecte la resolució 
d’un procediment sancionador, la destitució de la persona afectada com a 
membre d’un òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat contra aquesta 
persona. 

 
8. Els acords adoptats segons aquests Estatuts vinculen tots els membres de 

l’Associació, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han 
abstingut de votar, excepte en l’aprovació dels projectes i aportacions 
extraordinàries. 
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Article 17. La Comissió Executiva 
 
1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que administra i 

representa l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea 
General com a òrgan suprem. Els seus membres són escollits democràticament. 

 
2. La Comissió Executiva estarà formada per: 
 

a) El president o la presidenta 
b) El vicepresident o la vicepresidenta 
c) El secretari o la secretària 
d) Sis vocals 

 
3. Elecció de la Comissió Executiva: 
 

Seran elegibles totes les entitats membres de l’associació.  
 
Per tal de garantir la representativitat de la diversitat territorial i la dimensió 
municipal, el procediment electoral es durà a terme mitjançant la presentació de 
candidatures basades en aquests criteris, les quals estaran compostes per 9 
entitats membres. Les candidatures que es presentin a elecció tenen dret a 
comunicar llur programa d’actuació a les entitats membres de l’associació abans 
de la data de l’elecció, i també, si aquesta es fa en Assemblea General, durant la 
mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista de les entitats 
membres amb antelació suficient.  
 
L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar a les entitats 
membres, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que 
siguin raonables. En els casos en què les entitats membres ho autoritzin 
expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el 
domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats.  
 
Les entitats membres integrants de la candidatura més votada són escollits 
membres de l’òrgan de govern. Un cop constituïda la Comissió Executiva, es 
distribuiran els càrrecs entre el seus membres, tenint en compte que entre els 
càrrecs de presidència i vicepresidència, la paritat de gènere haurà de ser 
inexcusable. 

 
4. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el 

càrrec per al qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec s’ha 
d’inscriure en el Registre d’organitzacions associatives d’ens locals.  

 
5. A la Comissió Executiva hi podrà assistir una persona tècnica per cada una de les 

entitats membres amb veu però sense vot. 
 
6. Els càrrecs són gratuïts. 
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7. Els càrrecs s’exerceixen per un període de quatre anys, sense perjudici que puguin 

ser reelegits, amb la limitació dels càrrecs de la Presidència i la Secretaria, que no 
podran ser exercits més de dos mandats seguits per les mateixes entitats 
membres. 

 
 
Article 18. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 
 
1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el 

deure d’assistir a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de 
participar en les deliberacions i en l’adopció d’acords. 

 
2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència 

d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir el càrrec amb 
lleialtat a l’Associació, actuant sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de 
guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’Associació, fins i tot 
després d’haver cessat en el càrrec. 

 
3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a 

l’Associació per incompliment de la llei o dels Estatuts, o per actes o omissions 
negligents en l’exercici de les seves funcions. 

 
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, 

diligent, que s’adeqüi a la seva activitat, que la reflecteixi fidelment i que els 
permeti fer el seguiment cronològic de les operacions i elaborar els comptes 
anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat 
generalment admesos i amb les disposicions que siguin aplicables en cada cas. 

 
5. Els membres de la Comissió Executiva cessaran en el càrrec per les causes 

següents: 
 

a) extinció de la persona jurídica 
b) venciment del càrrec, llevat de renovació 
c) renúncia notificada per escrit 
d) baixa com a membre de l’Associació 
e) separació acordada per l’Assemblea General 
f) qualsevol altra que estableixin la llei o els Estatuts  
Tots aquests supòsits de cessament generaran una vacant en la Comissió 
Executiva fins que no es convoqui la propera Assemblea General ordinària, en què 
s’elegirà nou representant per ocupar la vacant, excepte quan es tracti de la figura 
del president/a del Comitè Executiva; en aquest cas s’haurà de convocar 
immediatament una assemblea extraordinària per elegir un nou president o 
presidenta. 
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Article 19. Competències de la Comissió Executiva 
 
a) Donar a conèixer l’Associació i promoure l’adhesió de nous ajuntaments i consells 

comarcals 
b) Dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la llei per 

tal de complir les finalitats d’aquesta; així mateix, complir les decisions preses per 
l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquest 
òrgan estableixi 

c) Constituir una Comissió Tècnica, que podrà dur a termes les funcions executives 
que li siguin delegades 

d) Constituir Grups de Treball per desenvolupar els fins i plans de l’Associació, 
autoritzar la constitució dels Grups de Treball que un grup de membres sol·liciti de 
constituir ─sempre que sigui per desenvolupar els fins i plans de l’Associació─, 
donar suport a tots els Grups de Treball existents i vetllar pel seu correcte 
funcionament 

e) Lliurar a l’Assemblea General els resultats dels debats i dels treballs que s’elaborin 
en el decurs de les diferents fases del desenvolupament de les finalitats i proposar-
li l’aprovació d’aquells acords que estiguin dins la seva competència 

f) Elaborar la proposta de pressupost; la liquidació de comptes i la memòria de 
gestió anual; el pla estratègic, si n’hi ha, i el pla d’actuació anual abans de ser 
presentats a l’Assemblea General 

g) Aprovar tota contractació, incloent-hi la del personal, que pugui tenir l’Associació, 
així com la despesa en general, dins de les previsions pressupostàries 

h) Organitzar els serveis tècnics i administratius de l’Associació, que podran ser 
assumits per algun membre o contractats externament 

i) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de 
qualsevol tipus 

j) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats, amb 
ratificació preceptiva posterior de l’Assemblea General 

k) Proposar a l’Assemblea General la defensa legal dels interessos de l’Associació, 
sense perjudici de les competències atribuïdes a la presidència 

l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al 
sosteniment de l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior de l’Assemblea 
General 

m) Resoldre els expedients disciplinaris per faltes lleus i greus 
n) En general, adoptar les disposicions i mesures adequades per al millor 

funcionament i organització de l’Associació 
o) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament l’Assemblea General 
 
Article 20. Funcionament de la Comissió Executiva 
 
1. Presideix la Comissió Executiva el president o la presidenta de l’Associació. 
 
2. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de 

la presidència, almenys tres cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui 
convocada per aquesta o a petició d’un terç del nombre de membres d’aquell 
òrgan. 
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Per a la celebració de la sessió ordinària caldrà convocar els seus membres amb un 
mínim de 5 dies hàbils d’antelació, i per a la celebració de la sessió extraordinària 
només seran necessaris un mínim de tres dies hàbils d’antelació. 
 
La convocatòria de la sessió extraordinària es realitzarà per tractar temes amb 
caràcter d’urgència, sempre que la presidència ho consideri adient. 
 
La convocatòria es podrà fer per correu electrònic a la bústia que cada membre 
hagi notificat a la secretaria amb aquesta finalitat, o per mitjans telemàtics. 
 
Per tal que la celebració de la reunió sigui vàlida, ja sigui amb caràcter ordinari 
com extraordinària, caldrà que hi assisteixi la presidència i la meitat més un dels 
membres de la Comissió Executiva. 

 
3. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels seus 

membres presents o representats. Els acords presos s’han de fer constar en el 
llibre d’actes i els han de signar la secretaria i la presidència de la Comissió 
Executiva. A l’inici de cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar l’acta de la sessió 
anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot. 

 
4. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels membres davant 

l’Assemblea General, sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els 
efectes. 

 
5. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant videoconferència, multiconferència 

o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la 
convocatòria s’efectua amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància 
de sessió no presencial. En aquests casos s’ha de garantir la identificació dels 
assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir 
en les deliberacions i l’emissió del vot. 

 
En aquests casos la reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi la 
presidència. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents 
aquells que hagin participat en la multiconferència o videoconferència, o hagin 
emès el vot per correu electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la 
presidència i ha de contenir l’ordre del dia amb els punts per tractar. 

 
6. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter 

excepcional, a criteri de la presidència, mitjançant l’emissió del vot per 
correspondència postal, o correu electrònic, sempre que quedin garantits els drets 
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i se’n garanteixi 
l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels 
membres amb dret a vot. 
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7. La Comissió Executiva, en la convocatòria de celebració de les sessions ordinàries i 
extraordinàries, establirà el lloc de celebració de la reunió, preferentment pel 
territori de Catalunya i en els municipis de les entitats membres. 

 
 

Article 21. La presidència i la vicepresidència 
 
1. La presidència i la vicepresidència s’exerceixen per un període de quatre anys, 

d’acord amb el que preveu l’article 17.7 dels Estatuts. 
 
2. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot 

ser degut a qualsevol de les causes especificades a l’article 18.5 dels Estatuts. 
 
3. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s’han de cobrir en una assemblea 

extraordinària que caldrà convocar immediatament amb aquesta finalitat. 
Mentrestant, les funcions de la presidència recauran en la vicepresidència.  

 
 

Article 22. Competències de la presidència 
 
Són competències del president o la presidenta: 
 
a) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions 

de l’Assemblea General i de la Comissió Executiva 
b) Dirimir o decidir en cas d’empat, fent ús del seu vot de qualitat 
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l’Assemblea General i per la 

Comissió Executiva 
d) Dirigir els serveis tècnics i administratius de l’Associació 
e) Representar l’Associació davant de persones, empreses, organismes i institucions 
f) Signar en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les 

seves finalitats, acordats per la Comissió Executiva o l’Assemblea General 
 
 

Article 23. Competències de la vicepresidència 
 
Són competències de la vicepresidència: 
 
a) Aquelles funcions que la presidència de l’Assemblea General li delegui i les que li 

siguin atribuïdes per l’Assemblea General en execució dels seus acords 
b) Substituir la presidència de l’Assemblea General en els casos de vacant, absència, 

impossibilitat i malaltia 
 
 

Article 24. El secretari o la secretària 
 
Per facilitar el funcionament de l’Associació i la vida associativa, el secretari o la 
secretaria actuarà sota la dependència de la presidència i de la Comissió Executiva. 
Així mateix, exercirà les funcions de secretaria de l’Assemblea General. 
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Article 25. Competències del secretari o la secretària 
 
El secretari o la secretària tindrà les competències següents: 
 
a) Convocatòria, per encàrrec de la presidència respectiva, de les sessions de la 

Comissió Executiva 
b) Preparació, sota la direcció de la presidència, de l’ordre del dia i la documentació 

relativa a les reunions de l’Assemblea General, i aixecar-ne acta 
c) Custòdia i posada al dia del registre i l’arxiu general de l’Associació 
d) Les altres que li delegui la presidència, d’acord amb les limitacions previstes a la 

Llei, i que no siguin indelegables 
 
 

Article 26. Durada del càrrec del secretari o la secretària 
 
1. La durada del càrrec és de quatre anys, d’acord amb allò que preveu l’article 17.7 

dels Estatuts. 
 
2. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot 

ser degut a qualsevol de les causes especificades a l’article 18.5 dels Estatuts. 
 
3. En cas de vacant o absència, la secretaria serà ocupada provisionalment per un/a 

vocal de l’Associació, nomenat amb aquesta finalitat per la presidència. En el 
termini màxim d’un mes d’haver-se produït la vacant, la Comissió Executiva 
nomenarà un nou secretari o secretària a proposta de la presidència. 

 
 

Article 27. La Comissió Tècnica 
 
Es podrà crear una Comissió Tècnica d’acord amb allò que preveu l’article 19.c dels 
Estatuts, la qual podrà dur a terme funcions executives que li siguin delegables. El seu 
funcionament es regularà d’acord amb allò previst al Reglament de Règim Intern. 
 
 

Article 28. Els Grups de Treball 
 
1. Els Grups de Treball es creen per desenvolupar algun aspecte concret relacionat 

amb les finalitats i els plans de l’Associació. Tot membre de l’Associació ha de 
formar part d’un Grup de Treball. 

 
2. Cada Grup de Treball el formen els membres que hi vulguin participar, els quals 

estan representats per personal tècnic municipal i/o per representants polítics. A 
més, el Grup de Treball podrà convidar persones expertes a les sessions. 

 
3. La iniciativa per crear un Grup de Treball pot provenir de l’Assemblea General, de 

la Comissió Executiva o bé d’un grup de membres que ho sol·liciti a aquesta. En el 
segon i tercer cas, se n’haurà de donar compte a la propera Assemblea General 
que tingui lloc. 
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4. La Comissió Executiva nomenarà, entre els membres de cada Grup de Treball, un/a 

representant (o president/a) que tindrà les funcions d’interlocució davant els altres 
òrgans de l’Associació i de coordinació de les reunions i l’activitat que se’n derivi. 

 
5. La durada de cada Grup de Treball, així com la periodicitat de les seves reunions i 

la resta d’aspectes concrets del seu funcionament, les determinarà el mateix grup 
en funció dels objectius que hagi d’assolir. 

 
6. Totes les activitats dels Grups de Treball seran públiques i obertes a tots els 

membres. A més, mantindran informada la Comissió Executiva dels seus treballs, 
necessitaran l’autorització d’aquesta comissió per contreure qualsevol despesa i 
presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels seus treballs a l’Assemblea 
General. 

 
 
 
TÍTOL IV. Règim econòmic 
 
Article 29. Patrimoni fundacional 
 
1. L’Associació no disposa de patrimoni en constituir-se. 
 
2. El patrimoni futur de l’Associació es regularà d’acord amb el que disposa l’article 

323-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques. 

 
 
Article 30. Recursos econòmics 
 
1. Els ingressos de l’Associació es componen de: 
 

a) Quotes anuals ordinàries 
b) Aportacions extraordinàries 
c) Subvencions, ajuts i donatius 
d) Rendiments d’activitats, serveis, formacions i publicacions 
d) Productes del patrimoni 
f) Altres ingressos de dret públic o privat que es puguin obtenir 

 
2. La Comissió Executiva proposarà les quotes anuals tenint en compte la població de 

cada entitat associada. Les aprovarà l’Assemblea General. 
 
 
Article 31. Pressupost i comptes anuals 
 
1. D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost 

anual. 
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2. El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar 

l’Assemblea General. 
 
3. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà 

el dia de l’acte de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 
 
 
 
TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 32. Procediment disciplinari 
 
1. L’Associació pot sancionar les infraccions comeses pels membres. Aquestes 

infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions 
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, 
segons el que estableixi el Reglament de Règim Intern.  

 
2. El procediment sancionador s’inicia d’ofici, o bé com a conseqüència d’una 

denúncia o comunicació. En el termini de deu dies, la presidència nomena un 
instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini 
de trenta dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. 

 
3. La Comissió Executiva serà l’òrgan que resolgui els expedients disciplinaris per 

infraccions lleus i greus, mentre que l’Assemblea General serà la competent per 
resoldre els expedients disciplinaris per faltes molt greus. En tots els casos, la 
resolució que s’adopti haurà de ser motivada i caldrà el vot favorable de la 
majoria absoluta dels assistents. 

 
4. Les organitzacions sancionades per faltes greus i molt greus podran sol·licitar la 

revisió de l’expedient i de la resolució davant la primera Assemblea General que 
tingui lloc. 

 
 
 
TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Article 33. Dissolució de l’Associació 
 
1. L’Associació es dissol per acord de l’Assemblea General convocada de manera 

extraordinària amb aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum 
establerts a l’article 15 d’aquests estatuts. L’Associació també es pot dissoldre per 
qualsevol de les causes previstes a l’article 324-4 de la Llei 4/2008. 

 
2. El procediment de dissolució seguirà allò que disposa l’article 324-5 llei 4/2008, de 

la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques. 
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Article 34. Liquidació i destinació del patrimoni 
 
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General adoptarà les mesures adients, 

tant pel que fa a la destinació del béns i drets de l’Associació, com a l’extinció i 
liquidació de qualsevol operació pendent. 

 
2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la 

dissolució s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades a les finalitats 
d’aquesta, sense que es pugui distribuir entre els membres, i sempre segons allò 
que estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de l’esmentada Llei 4/2008, de 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques.. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:09:44 al 01:17:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=4184.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4184.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4184.0


 76 

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 en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, EN RELACIÓ A 
LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST 
SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.- 

Moció del PSC-CP, en relació a la 
sentència del Tribunal 
Constitucional relativa a l’IVTNU. 

MOCIÓ 
... 
 
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, 
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
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Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Local (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei 
és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa 
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi 
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment 
es coneix com impost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la 
Sentència de referència. 
 
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats recaptades en concepte d’IIVTNU 
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats. 
 
El Grup municipal del PSC proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei 
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor 
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situi el marc jurídic d’aquest impost en els termes 
establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas 
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la 
devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment. 
 
Tercer.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
 
Quart.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 11462: 
... 
 
Modificar l’acord SEGON en aquest sentit: 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas 
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, pateixin una minoració 
d’ingressos o bé hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en 
concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia 
experimentat cap increment. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11475: 
... 
 
Esmena d’addició d’un acord entre el segon i tercer actuals i renumeració dels 
següents: 
 
Tercer.- Posar a disposició de la ciutadania assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valors del Terrenys de Naturalesa 
Urbana. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:18:11 al 01:35:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=4691.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4691.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=4691.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PSC-CP i, d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PSC-CP i, d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, 
s’han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 
16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura 
que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor. 
 
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les 
modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment 
de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes. 
 
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU 
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Local (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei 
és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa 
declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi 
de pronunciar sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment 
es coneix com impost sobre la plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la 
Sentència de referència. 
 
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments 
haguessin de procedir a la devolució de quantitats recaptades en concepte d’IIVTNU 
en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a 
conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no 
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats. 
 
El Grup municipal del PSC proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei 
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor 
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situi el marc jurídic d’aquest impost en els termes 
establerts a l’esmentada Sentència del TC. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas 
que, per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, pateixin una minoració 
d’ingressos o bé hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte 
de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap 
increment. 
 
Tercer.- Posar a disposició de la ciutadania assessorament en tot allò referent a la 
gestió i liquidació de l’Impost sobre l’Increment de Valors del Terrenys de Naturalesa 
Urbana. 
 
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al 
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes 
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient 
les competències que els pertoquen. 
 
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del 
Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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 en contra: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
SEGONA.- MOCIÓ DELS GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, PER A LA 
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA QUE PERMETI RECUPERAR HABITATGES 
OCUPATS IL·LEGALMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció del PSC-CP, per a la 
modificació de la normativa que 
permeti recuperar habitatges 
ocupats il·legalment. 

MOCIÓ 
... 
 
Davant la proliferació d’ocupació d’habitatges per part de grups organitzats amb una 
finalitat extorsionadora econòmica i especulativa social, de la qual tenim constància 
mitjançant diferents fonts ciutadanes, pels propis serveis municipals i contrastada per 
la Guàrdia Urbana i altres cossos policials, de l’existència a la nostra ciutat d’un 
nombre determinat d’habitatges ocupats il·legalment per grups de persones que 
accedeixen per la força amb la finalitat de llogar-les a terceres persones. 
 
Tenint present que la consolidació d’aquesta pràctica, en primer lloc implica una acció 
especulativa i intimidatòria sobre aquelles persones que necessiten d’un habitatge, 
així mateix provoca en la majoria de casos conflictes convivencials dins de les pròpies 
comunitats de propietaris, generant alarma social, i produint a alguns dels propietaris 
d’aquests habitatges ocupats situacions de precarietat econòmica, ja que disposen 
d’aquests ingressos com ajut a la seva supervivència personal. 
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Cal dir, que hem constatat que en molt dels casos que es detecten i es denuncien 
penalment per ocupació, se sotmeten a un procediment d’instrucció que es pot 
perllongar més de dos anys, i en el supòsit d’utilitzar la via civil, la recuperació de 
l’habitatge també té un perllongament de diversos anys. 
 
La demora dels procediments, la manca d’instruments jurídics que disposen els jutges 
per poder aplicar i ordenar ràpidament el desallotjament, provoca que les tensions 
entre el veïnat i els ocupants d’aquests pisos puguin arribar a situacions molt 
complexes de gestionar i malauradament la mediació no permet arbitrar una solució 
idònia i ràpida. 
 
I com a conseqüència de tenir coneixement de la iniciativa popular instrumentalitzada 
a través del Col·legi d’Advocats de Barcelona, que pretén l’objectiu d’impulsar una 
modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil que faculti els jutges a aplicar diligències 
cautelars en els processos contra les ocupacions il·legals. 
 
Per tot això exposat, el Grup municipal socialista proposa al Ple Municipal l’Adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi d’Advocats de Barcelona que 
proposa la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, 
en el sentit d’incorporar un incís en el seu article l’article 250.1 amb una redacció que 
estableix el “llançament o desallotjament i la immediata recuperació de la plena 
possessió d’un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari, sempre que es 
tracti de persones físiques, entitats socials i administracions públiques amb parc 
d’habitatge social, per haver estat desposseïts d’ella sense el seu consentiment”; així 
com afegir un apartat a l’article 441 perquè mitjançant un auto judicial el tribunal 
pugui acordar “el lliurament de la possessió immediata al demandant”. 
 
Així mateix, es procedirà al llançament o desallotjament i la immediata recuperació 
de la plena possessió d’un habitatge, per part del seu propietari o usufructuari 
independentment de qui ostenti la propietat quan els habitants il·legítims generin en 
la comunitat de propietaris conductes il·legals o actituds incíviques que alterin la 
pacífica convivència de la comunitat de veïns i veïnes. 
 
Segon.- Complementar les intervencions policials que es realitzen relacionades amb 
aquest tipus d’ocupació, amb la presentació de l’Ajuntament com a demandant 
cooperador amb els ciutadans afectats davant dels jutjats en tots aquells casos que es 
donin les circumstàncies recollides en la part expositiva del present acord. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Col·legi d’Advocats de Barcelona, als Grups 
Polítics del Congrés dels Diputats i al Ministeri de Justícia. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a les Associacions de Veïns i Entitats Socials de la 
Ciutat, als efectes del seu coneixement. 
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Cinquè.- Publicar els presents acords en la revista Cornellà-Informa i el Portal 
d’informació permanent de la web municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11546: 
... 
 
Esmena de Supressió del Segon paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“Tenint present que la consolidació (...) seva supervivència personal” 
 
Esmena de Substitució del Quart paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“La demora dels procediments (...) solució idònia i ràpida.” 
 
La demora dels procediments, la insuficiència d’instruments jurídics dels que disposen 
els jutges per a poder restituir la funció social de la propietat provoca que les tensions 
entre el veïnat i els ocupants d’aquests pisos puguin arribar a situacions molt 
complexes de gestionar. 
 
Esmena de Supressió del Cinquè paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“I com a conseqüència (...) contra les ocupacions il·legals.” 
 
Esmena d’Addició entre el paràgraf Cinquè i Sisè de l’Exposició de motius: 
 
Així mateix la funció social dels habitatges que tenen al seu càrrec les entitats socials i 
les administracions públiques per a ser gestionades en benefici de persones i famílies 
vulnerables es veu pertorbada pel fet que un percentatge sovint alt del seu parc 
d’habitatges es troba ocupat de forma il·legal. 
 
En aquest sentit la Llei 4/2016 del Parlament de Catalunya de mesures de protecció 
del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social recull l’existència 
d’aquesta realitat i problemàtica i determina que l’administració pot utilitzar els 
mecanismes d’execució forçosa dels actes administratius als efectes de protegir el 
dret de les persones en situació d’exclusió residencial, a les quals se’ls ha concedit el 
dret a residir en un habitatge. 

... 



 84 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11547: 
... 
 
Esmena de Substitució del Primer punt dels acords: 
 
Primer.- Demanar la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 
d’Enjudiciament Civil en el sentit d’incorporar un incís en el seu article 250.1 amb una 
redacció que incorpori “el llençament o desallotjament per la immediata recuperació 
de la plena possessió d’un habitatge per part de la persona que hi resideixi 
efectivament o tingui reconegut el dret a fer-ho, sempre que es tracti de persones 
físiques, entitats socials i administracions públiques al càrrec d’un parc d’habitatges 
de lloguer social, amb dret a posseir-lo i que hagin estat desposseïts del mateix sense 
el seu consentiment”; així mateix afegir un apartat a l’article 441 perquè mitjançant 
interlocutòria el jutge o tribunal pugui acordar el “lliurament de la possessió 
immediata al demandant”. 
 
 
Esmena d’Addició d’un Segon punt dels Acords i renumeració dels següents: 
 
Segon.- Aplicar en tota la seva extensió els recursos legals introduïts per la Llei 
4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, adreçades a mobilitzar el parc d’habitatges buits de Cornellà 
adreçades a la protecció de les persones i unitats familiars en exclusió residencial. 

... 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit Popular-Partido Popular 
(PP) 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal del PP que, una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
“Que l’Ajuntament es comprometi a no empadronar a aquelles persones que no 
tinguin títol d’ocupació a la ciutat de Cornellà.” 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:35:44 al 02:16:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=5744.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=5744.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=5744.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
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Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
TERCERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS D’ERC-AM, ICV-EUIA-
EP-E I CEC-CPC, PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ AL PACTE 
NACIONAL PEL REFERÈNDUM.- 

Moció d’ERC-AM, ICV-EUiA-EP-E i 
CEC-CPC, per l’adhesió de 
l’Ajuntament al Pacte Nacional 
pel Referèndum. 

MOCIÓ 
... 
 
Atès que el dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. 
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Atès que el dia 9 de novembre de 2014, 12.662 ciutadans de Cornellà de Llobregat 
varen voler donar voluntàriament la seva opinió, en un acte participatiu organitzat a 
nivell de tot Catalunya, sobre la relació política que consideraven millor entre 
Catalunya i el regne d’Espanya. 
 
Atès que en diverses ocasions al llarg dels darrers cinc anys la plataforma anomenada 
Taula d’Entitats de Cornellà pel Dret a Decidir en la que hi han participat entitats tant 
diverses com Amics de la Sardana, l’Assemblea Nacional de Catalana, l’Avenç de 
Cornellà, els Castellers de Cornellà, el Club Pàdel Cornellà, la Comissió Ciutadana de 
Cornellà per a la Normalització Lingüística, la Comunitat Cristiana de Lindavista, la 
Coordinadora contra la Marginació, la Coral Àuria, la Jordiada, Comissions Obreres, 
Convergència Democràtica de Catalunya i en l’actualitat el PDCAT, Cornellà en Comú 
– Crida per Cornellà, els Diables de Cornellà, Dones Àrtemis, Esquerra Republicana de 
Catalunya, la FAVCO, la Federació d’Esports de Natura de Cornellà, Iniciativa per 
Catalunya Verds – EUiA, Identitat, Òmnium Cultural, JNC, l’Orfeó Catalònia, el 
Patronat Cultural i Recreatiu, la Penya Espanyolista de Cornellà, la Societat Coral la 
Unió, la UECC i la UGT, han organitzat actes per a promoure d’una manera pacífica, 
clara i ordenada l’exercici per part de la ciutadania de Cornellà del dret a decidir entre 
la diversitat d’opcions existents sobre la relació política de Catalunya amb el Regne 
d’Espanya. 
 
Atès que els darrers anys s’ha evidenciat la triple crisi democràtica, social i nacional 
que viu el nostre país a través de diversos processos de mobilització que posen de 
manifest la necessitat d’encetar un procés constituent perquè el conjunt de la 
ciutadania pugui decidir sobre les relacions amb l’estat espanyol i amb altres 
institucions, sobre el model econòmic i social o sobre com han de ser les nostres 
institucions polítiques comunes. 
 
Atès que els avenços en els drets nacionals del poble català sempre han estat motiu 
d’un ampli consens polític i social, des de la restauració de la Generalitat o el model 
d’escola pública fins a l’actual necessitat d’exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Atès que el passat 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum amb més de 80 persones representants de partits polítics, entitats, 
sindicats, governs locals, agents econòmics i diverses organitzacions socials. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum neix amb la voluntat de celebrar a 
Catalunya un referèndum sobre quin ha de ser el vincle entre Catalunya i Espanya. 
 
Atès que el 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu del Pacte Nacional 
pel Referèndum van presentar el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa 
de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 
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Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del pobles de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament 
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum. 
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb 
l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions 
diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als 
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. Les 
persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços. 
 
Per tot això: 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per 
la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
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Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes; el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot. 
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per 
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Atès que el dia 1 de febrer de 2017 a la reunió pel Pacte Nacional pel Referèndum es 
va aprovar un manifest en els que es demana als Govern de Catalunya i de l’Estat 
espanyol a superar els obstacles polítics, i a assolir un acord que permeti la celebració 
d’un referèndum reconegut per a la comunitat internacional, el resultat del qual sigui 
políticament vinculant i efectiu. 
 
Atès que entre els acords de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum es preveu 
l’adhesió de persones, entitats, organitzacions, i ens locals de Catalunya. 
 
Atès que el Pacte Nacional pel Referèndum pot constituir, en aquest sentit, una de les 
eines que aglutinin el major nombre d’agents polítics i socials perquè el poble català 
pugui decidir sobre el seu futur polític. 
 
Atès que la Taula pel Dret a Decidir de Cornellà ha instat als partits polítics adherits a 
sotmetre al Ple Municipal de Cornellà l’adhesió al manifest. 
 
Per tot això, els grups municipals d’ERC-AM, ICV-EUiA-EP i CEC-CPC de l’Ajuntament 
de Cornellà, proposen al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest del Pacte Nacional pel Referèndum. 
 
Tercer.- Promoure al municipi un procés participatiu d’informació i debat que faciliti 
que les entitats, associacions, agents econòmics i ciutadania es puguin sumar al Pacte 
Nacional pel Referèndum i puguin subscriure el seu Manifest. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Pacte Nacional pel Referèndum, a la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació 
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Catalana de Municipis (FCM) i a les entitats, associacions i agents econòmics de la 
ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
11422: 
... 
 
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un 
referèndum de ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la 
divisió i l’enfrontament. Els que volem seguir a Espanya, però en una Espanya 
diferent, fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat. 
 
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat 
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí 
fàcil. Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única 
solució política. 
 
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els 
que defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador, 
dialogant i pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que 
ignoren la legalitat. 
 
Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per 
a la sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació 
i de les futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió 
Europa sense Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora 
d’Europa. Per això, cal alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar 
fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió Europea per haver trencat l’Estat 
de Dret i Democràtic recollit a la Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant, 
la nostra sortida de la Unió Europea. 
 
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni 
beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera 
d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona 
millor quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de 
Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi d’Espanya, sinó canviar Espanya. 
 
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal 
Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
aprovat, tant pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i 
posteriorment refrendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou 
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impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència 
que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la 
ciutadania espanyola. 
 
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem 
que: 
 
1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix 

en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l’actual situació. La 
solució és el diàleg, la negociació i el pacte. 

 
2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: 

l’immobilisme i la pulsió recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura 
unilateral de la majoria d’escons parlamentaris independentistes que no es 
corresponen al sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes eleccions al 
Parlament de Catalunya. 

 
3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la 

ciutadania siguin possibles i que es garanteixi el compliment de les normes 
legals de les quals ens hem dotat. Per aquest motiu, voler imposar 
unilateralment un referèndum per la independència no té avui cabuda en el 
nostre ordenament jurídic. 

 
4.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i 

d’Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per 
una fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a 
problemes que es van enquistant: una elevada conflictivitat competencial; un 
model de finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el Consorci 
Tributari, així com la resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels 
catalans i les catalanes; el compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials 
com el servei de Rodalies i el Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria 
cultural i lingüística que, en primer lloc, implica la renúncia per part del govern 
d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per erosionar la immersió 
lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació d’elements 
d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a partir de 
la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre les 
46 qüestions plantejades pel President Puigdemont, conscients que la 
discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió. 

 
 
Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat 
catalana, i volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista de Cornellà, presenta al Ple de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels següents acords, i reivindica un 
nou pacte que desemboqui en una reforma de la Constitució i que passa per: 
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ACORDS 
 
Primer.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi 
Espanya en un estat federa, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de la 
democràcia, que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com a 
catalitzador del pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta 
d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre l’acord amb garanties 
democràtiques i que interpel·li a tothom. 
 
Segon.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i 
de l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte. 
 
Tercer.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, 
història, tradicions, dret i cultura propis. 
 
Quart.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la 
diversitat cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a 
llengües pròpies, i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, 
el gallec, el basc, el català i l’aranès. 
 
Cinquè.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació 
dels diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris. 
 
Sisè.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un 
principi de lleialtat i de cooperació. 
 
Setè.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de 
llengua, cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió 
lingüística com a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe. 
 
Vuitè.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en 
compte les necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El 
municipalisme constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de 
Catalunya que cal defensar i ampliar. 
 
Novè.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la 
corrupció, la reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i 
l’eficiència de l’administració. 
 
Desè.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a 
l’estatal, al govern d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:16:28 al 02:53:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=8188.0 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=8188.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=8188.0
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CEC-CPC, ERC-AM I 
ICV-EUIA-EP-E, PER GARANTIR EL DRET A L’EMPADRONAMENT.- 

Moció de CEC-CPC, ERC-AM i ICV-
EUiA-EP-E, per garantir el dret a 
l’empadronament. 

MOCIÓ 
... 
 
Atès el Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, que obliga les persones 
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residents en un municipi a donar-se d’alta al padró municipal d’habitants i els 
ajuntaments a la creació, manteniment, revisió i custòdia del padró. 
 
Atesa la resolució del 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per les que es dicten les instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal. 
 
Atès que l’empadronament atorga a la ciutadania drets socials bàsics, com 
l’assistència sanitària, l’accés a l’escolarització, serveis bàsics d’atenció social 
primària, accés a centres oberts per a adolescents i infants i a les ajudes d’urgència 
social, entre d’altres, a més que és de gran importància per sol·licitar l’arrelament 
social al territori i el reagrupament familiar. 
 
Atès que aquest Ple va aprovar el juliol del 2014 la moció del Grup Polític Municipal 
d’ICV-EUiA-E, esmentada pel Grup Polític Municipal del PSC, per garantir la 
regularització de les persones migrades sense necessitat d’un contracte de treball. 
Aquella moció, tal com es va aprovar, proposava els acords següents: 
 

Primer.- Estudiar el mecanisme adient per tal de poder inscriure al padró 
municipal d’habitants a aquelles persones que no disposen d’un domicili fix dins 
de la localitat, però que acreditin que viuen en el municipi, dins del marc de la 
legalitat vigent. 
 
Segon.- Afavorir l’arrelament per la seva situació de vulnerabilitat a totes les 
persones migrades veïnes de Cornellà sense regularitzar que no disposin d’un 
contracte de treball, instant a la Generalitat de Catalunya a emetre certificats 
d’esforç d’integració per aquestes persones. 
 
Tercer.- Demanar al Govern Espanyol que destini més recursos humans i 
econòmics per la incorporació social de la població estrangera i que s’atorgui el 
permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d’esforç 
d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els renovi sense impediment. 
 
Quart.- Demanar la supressió de la nova taxa creada pel Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat que s’aplica des del 31 de gener de 2014 
per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el 
reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que no s’han complert els acords de l’esmentada moció, que afecten 
directament a l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Atès que els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet han facilitat l’empadronament 
sense domicili fix a persones que viuen a la ciutat però no tenen una llar estable, per 
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situacions de sensellarisme, infrahabitatge, persones que viuen a cases d’amics o 
altres circumstàncies de vulnerabilitat habitacional. 
 
Atès que la limitació d’aquests drets pot constituir una violació de la declaració 
Universal dels Drets Humans, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
de l’Estatut de Catalunya i de la Constitució Espanyola, entre d’altres. 
 
Atès que aquests drets són bàsics per poder assolir la plena ciutadania i gaudir, per 
tant, de tot el conjunt de drets i dures de què gaudim els catalans i catalanes el sol fet 
d’haver nascut aquí. 
 
Atès que la situació de dificultat d’aquests col·lectius per empadronar-se facilita que 
puguin ser víctimes de les màfies i/o de persones que busquen un enriquiment 
personal. 
 
Atès que a Cornellà de Llobregat s’han detectat ombrosos casos en què s’han posat 
traves diverses en l’empadronament, especialment de gent de nacionalitat 
estrangera i persones sense llar. 
 
Atès que els problemes en l’empadronament de les persones que viuen a Cornellà han 
continuat, tal com denuncien entitats com Cornellà sense Fronteres i es demostra als 
informes del 2015 i 2016 del Síndic de Greuges de Cornellà, complementats amb una 
Iniciativa d’Ofici. 
 
Atès que aquestes traves, a més d’impedir l’accés a serveis socials bàsics, discrimina 
les persones per origen o raça, una discriminació que també vulnera els drets humans 
més fonamentals. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals de CEC-CPC, ERC-AM, ICV-EUiA-EP 
sotmetem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment efectiu a la moció del 2014 i fer-la efectiva en el període 
de 6 mesos. 
 
Segon.- Instar l’Ajuntament de Cornellà a garantir de manera efectiva els drets de 
totes les persones residents a Cornellà a ser empadronades, i per tant a poder 
disposar de drets fonamentals com l’escolarització, l’accés a la sanitat i als serveis 
socials. 
 
Tercer.- Realitzar un protocol d’empadronament en 3 mesos que inclogui la creació 
d’un domicili fictici perquè les persones sense domicili fix puguin empadronar-se. 
 
Quart.- Realitzar una campanya informativa i/o de col·laboració amb entitats de la 
ciutat perquè les persones que es puguin trobar en aquesta situació coneguin els seus 
drets i deures pel que fa a l’empadronament. 
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Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a no incloure com a requisit necessari el permís de 
residència de llarga durada per tal d’exercir el dret a l’empadronament, atès que 
aquest requisit discrimina les persones per causa d’origen, les manté en un estat de 
precarietat i impedeix de gaudir de la plena ciutadania a aquestes persones. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a Cornellà sense Fronteres, al Síndic de Greuges de 
Cornellà, al conjunt d’entitats de la ciutat, al Departament de Benestar i família de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 11425: 
... 
 
Exposició de motius 
 
Eliminar el 5è paràgraf: “Atès que no s’han complert...” 
Eliminar el 10è paràgraf: “Atès que a Cornellà de Llobregat s’ha detectat...” 
Eliminar el 12è paràgraf: “Atès que aquestes traves...” 
 
 
Acords 
 
Eliminar el Primer acord 
 
Modificar el Segon en el següent sentit: “Instar a l’Ajuntament de Cornellà a 
continuar garantint de manera efectiva...” 
 
Modificar el Tercer acord en el següent sentit: “Realitzar un protocol 
d’empadronament en 3 mesos que inclogui la creació d’un domicili fictici perquè les 
persones sense domicili fix puguin empadronar-se, dins del marc de la normativa i 
legalitat vigent.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:53:51 al 03:18:45 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=10431.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
El Grup municipal proponent retira tots els extrems de la seva esmena menys 
el relatiu a la proposta de modificació de l’acord tercer, que és acceptat pels 
Grups municipals de CEC-CPC, ERC-AM I ICV-EUIA-EP-E proponents de la 
Moció i, d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Atès el Reial Decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, que obliga les persones 
residents en un municipi a donar-se d’alta al padró municipal d’habitants i els 
ajuntaments a la creació, manteniment, revisió i custòdia del padró. 
 
Atesa la resolució del 30 de gener de 2015, del President de l’Institut Nacional 
d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per les que es dicten les instruccions 
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal. 
 
Atès que l’empadronament atorga a la ciutadania drets socials bàsics, com 
l’assistència sanitària, l’accés a l’escolarització, serveis bàsics d’atenció social 
primària, accés a centres oberts per a adolescents i infants i a les ajudes d’urgència 
social, entre d’altres, a més que és de gran importància per sol·licitar l’arrelament 
social al territori i el reagrupament familiar. 
 
Atès que aquest Ple va aprovar el juliol del 2014 la moció del Grup Polític Municipal 
d’ICV-EUiA-E, esmentada pel Grup Polític Municipal del PSC, per garantir la 
regularització de les persones migrades sense necessitat d’un contracte de treball. 
Aquella moció, tal com es va aprovar, proposava els acords següents: 
 

Primer.- Estudiar el mecanisme adient per tal de poder inscriure al padró 
municipal d’habitants a aquelles persones que no disposen d’un domicili fix dins 
de la localitat, però que acreditin que viuen en el municipi, dins del marc de la 
legalitat vigent. 
 
Segon.- Afavorir l’arrelament per la seva situació de vulnerabilitat a totes les 
persones migrades veïnes de Cornellà sense regularitzar que no disposin d’un 
contracte de treball, instant a la Generalitat de Catalunya a emetre certificats 
d’esforç d’integració per aquestes persones. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=10431.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=10431.0
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Tercer.- Demanar al Govern Espanyol que destini més recursos humans i 
econòmics per la incorporació social de la població estrangera i que s’atorgui el 
permís de residència a totes les persones que aportin aquest certificat d’esforç 
d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els renovi sense impediment. 
 
Quart.- Demanar la supressió de la nova taxa creada pel Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat que s’aplica des del 31 de gener de 2014 
per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el 
reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Atès que no s’han complert els acords de l’esmentada moció, que afecten 
directament a l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Atès que els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet han facilitat l’empadronament 
sense domicili fix a persones que viuen a la ciutat però no tenen una llar estable, per 
situacions de sensellarisme, infrahabitatge, persones que viuen a cases d’amics o 
altres circumstàncies de vulnerabilitat habitacional. 
 
Atès que la limitació d’aquests drets pot constituir una violació de la declaració 
Universal dels Drets Humans, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
de l’Estatut de Catalunya i de la Constitució Espanyola, entre d’altres. 
 
Atès que aquests drets són bàsics per poder assolir la plena ciutadania i gaudir, per 
tant, de tot el conjunt de drets i dures de què gaudim els catalans i catalanes el sol fet 
d’haver nascut aquí. 
 
Atès que la situació de dificultat d’aquests col·lectius per empadronar-se facilita que 
puguin ser víctimes de les màfies i/o de persones que busquen un enriquiment 
personal. 
 
Atès que a Cornellà de Llobregat s’han detectat ombrosos casos en què s’han posat 
traves diverses en l’empadronament, especialment de gent de nacionalitat 
estrangera i persones sense llar. 
 
Atès que els problemes en l’empadronament de les persones que viuen a Cornellà han 
continuat, tal com denuncien entitats com Cornellà sense Fronteres i es demostra als 
informes del 2015 i 2016 del Síndic de Greuges de Cornellà, complementats amb una 
Iniciativa d’Ofici. 
 
Atès que aquestes traves, a més d’impedir l’accés a serveis socials bàsics, discrimina 
les persones per origen o raça, una discriminació que també vulnera els drets humans 
més fonamentals. 
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Per tots aquests motius, els Grups Municipals de CEC-CPC, ERC-AM, ICV-EUiA-EP 
sotmetem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment efectiu a la moció del 2014 i fer-la efectiva en el període 
de 6 mesos. 
 
Segon.- Instar l’Ajuntament de Cornellà a garantir de manera efectiva els drets de 
totes les persones residents a Cornellà a ser empadronades, i per tant a poder 
disposar de drets fonamentals com l’escolarització, l’accés a la sanitat i als serveis 
socials. 
 
Tercer.- Realitzar un protocol d’empadronament en 3 mesos que inclogui la creació 
d’un domicili fictici perquè les persones sense domicili fix puguin empadronar-se, dins 
del marc de la normativa i legalitat vigent. 
 
Quart.- Realitzar una campanya informativa i/o de col·laboració amb entitats de la 
ciutat perquè les persones que es puguin trobar en aquesta situació coneguin els seus 
drets i deures pel que fa a l’empadronament. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a no incloure com a requisit necessari el permís de 
residència de llarga durada per tal d’exercir el dret a l’empadronament, atès que 
aquest requisit discrimina les persones per causa d’origen, les manté en un estat de 
precarietat i impedeix de gaudir de la plena ciutadania a aquestes persones. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a Cornellà sense Fronteres, al Síndic de Greuges de 
Cornellà, al conjunt d’entitats de la ciutat, al Departament de Benestar i família de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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 en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
A les vint-i-dos hores quinze minuts es fa un recés a instàncies del senyor 
Alcalde, reprenent-ne la sessió, amb la presència de tots els regidors i 
regidores que conformen el Ple i de l’Interventor i la Secretaria General de 
l’Ajuntament, a les vint-i-dos hores i trenta minuts. 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER DEMANAR 
LA REFORMA DELS CRITERIS I DELS TRAMS EN EL SISTEMA DE COPAGAMENT 
DELS PRODUCTES FARMACÈUTICS.- 

Moció de C’s, per demanar la 
reforma dels criteris i dels trams 
en el sistema de copagament dels 
productes farmacèutics. 

MOCIÓ 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
- Atès que, durant els últims deu anys, la despesa farmacèutica del Sistema 

Nacional de Salut (SNS) ha augmentat de manera progressiva, conseqüència entre 
d’altres de l’envelliment progressiu de la població, l’augment de les diferents 
patologies cròniques, així com l’aparició de nous fàrmacs amb preus elevats. 
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- Atès que, com a mesura per frenar l’augment de la despesa farmacèutica, a l’any 

2012, mitjançant el Reial Decret 16/2012, que va modificar la llei 29/2006, 
instaurant un increment del copagament, sobretot als pensionistes, i instaurant 
diferents trams de copagament per al conjunt de la ciutadania, en funció dels seus 
ingressos anuals. 

 
- Atès que, aquests trams, actualment, es situen en l’exempció del copagament en 

el seu primer tram, una despesa del 10% en un segon tram, una despesa del 40 % 
en un tercer tram, una despesa del 50% en un quart tram i una despesa del 60% en 
un cinquè tram. 

 
- Atès que, aquesta regulació actual provoca l’existència de grups de risc d’exclusió 

social i d’accés als medicaments, com per exemple, pensions contributives inferiors 
al Salari Mínim Interprofessional (SMI), pensions de viduïtat i d’altres. Tenint en 
compte que anteriorment a l’any 2012, tenien accés gratuït als medicaments i 
posteriorment a l’any 2012, tenen que pagar un 10%. 

 
- Atès que, amb aquesta mesura no s’ha assolit l’objectiu de frenar la despesa 

farmacèutica, al contrari, ha continuat el seu augment progressiu, demostrant que 
la mesura no és efectiva. 

 
- Atès que, des del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Cornellà, 

considerem que la introducció de nous copagaments o un augment dels ja 
existents, no seria la mesura més efectiva per frenar la despesa farmacèutica. 

 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Congrés del Diputats a reformar els criteris actuals de copagament 
en funció dels seus trams i ingressos anuals, garantint el caràcter universal del 
Sistema Nacional de Salut (SNS), públic, de qualitat, gratuït i garant de la igualtat en 
el seu accés. 
 
Segon.- Millorar i agilitzar els tràmits d’adscripció dels pacients a un determinat grup 
o tram. 
 
Tercer.- Instar a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments, a continuar treballar 
de manera coordinada per aplicar mesures que permetin la detecció de pacients amb 
dificultat d’accés als medicaments i amb risc d’exclusió social. 
 
Quart.- Consolidar i cercar altres convenis de col·laboració com l’establert entre 
aquest Ajuntament i l’ONG Banc Farmacèutic per donar recolzament a projectes de 
lluita contra la pobresa farmacèutica. 
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Cinquè.- Instaurar l’abonament del copagament total, amb caràcter mensual o anual, 
exclusivament el corresponent al seu tram. 
 
Sisè.- Modificar de manera urgent, el primer tram de copagament (TS1), amb 
l’objectiu d’evitar les barreres i endarreriments en l’accés als medicaments. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i 
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11549: 
... 
 
Esmena de Substitució del Segon Paràgraf de l’Exposició de motius: 
 
“Atès que com a mesura (...) ingressos anuals.” 
 
Atès que l’any 2012, com a mesura per a racionalitzar les prestacions farmacèutiques, 
es va modificar la Llei 29/2006 mitjançant el Reial Decret 16/2012 i es va instaurar el 
copagament mitjançant la delimitació de diferents trams per al conjunt de la 
ciutadania en proporció als seus diferents ingressos anuals. 
 
 
Esmena de Substitució del Tercer paràgraf de l’Exposició de motius: 
 
“Atès que, aquest trams (...) en un cinquè tram.” 
 
Atès que la racionalització de la despesa farmacèutica es va dur a terme mitjançant 
diferents mesures: 
 
a) l’aportació d’un 60% del PVP per als usuaris amb una renda anual o superior a 

100.000 euros, d’un 50% per als usuaris amb una renda anual entre 18.000 i 
100.000 euros, d’un 40% per als usuaris que no es trobin en els trams anteriors i, 
finalment d’un 10% per als pensionistes, excepte els inclosos en el primer tram. 

 
b) l’establiment d’uns topalls màxims de despesa farmacèutica mensual per als 

diferents usuaris a fi de garantir la continuïtat dels tractaments de caràcter crònic 
i assegurar un alt nivell d’equitat als pensionistes amb tractaments de llarga 
durada. 
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c) l’exempció total de copagament a col·lectius vulnerables afectats pel síndrome 

tòxic i discapacitats, a les persones perceptores de rendes d’integració social i 
pensions no contributives, a les persones aturades que hagin perdut el dret a les 
prestacions del subsidi d’atur i a les afectades per tractaments derivats d’accident 
de treball i malaltia professional. 

 
 
Esmena de Modificació del Cinquè paràgraf de l’Exposició de motius: 
 
Atès que amb aquestes mesures no s’ha assolit totalment l’objectiu de racionalitzar 
la despesa farmacèutica i ha continuat el seu augment progressiu demostrant la 
insuficiència o inadequació d’algunes de les mesures adoptades. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11550: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Acord: 
 
Primer.- Instar al Congrés de Diputats a reformar els criteris actuals de copagament 
en funció dels trams, topalls màxims i exempcions, per així garantir el caràcter 
universal del Sistema Nacional de Salut (SNS) públic, de qualitat, gratuït i garant de la 
igualtat en el seu accés. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 11551: 
... 
 
Esmena de Supressió dels Punts Cinquè i Sisè dels Acords i renumeració del següent 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:32:25 al 03:52:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=12745.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=12745.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=12745.0


 106 

 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s i, d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s i, d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s i, d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
- Atès que, durant els últims deu anys, la despesa farmacèutica del Sistema 

Nacional de Salut (SNS) ha augmentat de manera progressiva, conseqüència entre 
d’altres de l’envelliment progressiu de la població, l’augment de les diferents 
patologies cròniques, així com l’aparició de nous fàrmacs amb preus elevats. 

 
- Atès que l’any 2012, com a mesura per a racionalitzar les prestacions 

farmacèutiques, es va modificar la Llei 29/2006 mitjançant el Reial Decret 16/2012 
i es va instaurar el copagament mitjançant la delimitació de diferents trams per al 
conjunt de la ciutadania en proporció als seus diferents ingressos anuals. 

 
- Atès que la racionalització de la despesa farmacèutica es va dur a terme 

mitjançant diferents mesures: 
 

a) l’aportació d’un 60% del PVP per als usuaris amb una renda anual o superior a 
100.000 euros, d’un 50% per als usuaris amb una renda anual entre 18.000 i 
100.000 euros, d’un 40% per als usuaris que no es trobin en els trams anteriors 
i, finalment d’un 10% per als pensionistes, excepte els inclosos en el primer 
tram. 
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b) l’establiment d’uns topalls màxims de despesa farmacèutica mensual per als 

diferents usuaris a fi de garantir la continuïtat dels tractaments de caràcter 
crònic i assegurar un alt nivell d’equitat als pensionistes amb tractaments de 
llarga durada. 

 
c) l’exempció total de copagament a col·lectius vulnerables afectats pel síndrome 

tòxic i discapacitats, a les persones perceptores de rendes d’integració social i 
pensions no contributives, a les persones aturades que hagin perdut el dret a 
les prestacions del subsidi d’atur i a les afectades per tractaments derivats 
d’accident de treball i malaltia professional.. 

 
- Atès que, aquesta regulació actual provoca l’existència de grups de risc d’exclusió 

social i d’accés als medicaments, com per exemple, pensions contributives inferiors 
al Salari Mínim Interprofessional (SMI), pensions de viduïtat i d’altres. Tenint en 
compte que anteriorment a l’any 2012, tenien accés gratuït als medicaments i 
posteriorment a l’any 2012, tenen que pagar un 10%. 

 
- Atès que amb aquestes mesures no s’ha assolit totalment l’objectiu de 

racionalitzar la despesa farmacèutica i ha continuat el seu augment progressiu, 
demostrant la insuficiència o inadequació d’algunes de les mesures adoptades. 

 
- Atès que, des del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Cornellà, 

considerem que la introducció de nous copagaments o un augment dels ja 
existents, no seria la mesura més efectiva per frenar la despesa farmacèutica. 

 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Congrés de Diputats a reformar els criteris actuals de copagament 
en funció dels trams, topalls màxims i exempcions, per així garantir el caràcter 
universal del Sistema Nacional de Salut (SNS) públic, de qualitat, gratuït i garant de la 
igualtat en el seu accés. 
 
Segon.- Millorar i agilitzar els tràmits d’adscripció dels pacients a un determinat grup 
o tram. 
 
Tercer.- Instar a les Comunitats Autònomes i als Ajuntaments, a continuar treballar 
de manera coordinada per aplicar mesures que permetin la detecció de pacients amb 
dificultat d’accés als medicaments i amb risc d’exclusió social. 
 
Quart.- Consolidar i cercar altres convenis de col·laboració com l’establert entre 
aquest Ajuntament i l’ONG Banc Farmacèutic per donar recolzament a projectes de 
lluita contra la pobresa farmacèutica. 
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Cinquè.- Traslladar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A IMPULSAR UN 
ACORD URGENT ENTRE ELS GRUPS PARLAMENTARIS AL CONGRÉS DE 
DIPUTATS PER A LA TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT DE 2017.- 

Moció del PP, per a impulsar un 
acord urgent entre els grups 
parlamentaris al Congrés de 
Diputats per a la tramitació i 
aprovació dels Pressupostos 
Generals de l’Estat de 2017. 

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: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ningú pot negar a l'actualitat que, gràcies a la Llei de racionalització i sostenibilitat 
de l'Administració Local de 2013 i a la resta de normes i mesures aprovades en favor 
de les Corporacions Locals pel Govern del Partit Popular, el conjunt de les Entitats 
Locals està en superàvit i la immensa majoria d'Ajuntaments espanyols complint 
amb les seves obligacions de pagament. D'aquesta forma s'ha desmuntat l'injust 
estigma del malbaratament amb el qual s'havia etiquetat als Governs Locals. 
 
Aquest conjunt de mesures ha servit per impulsar un model d'administració que 
estimula la bona gestió al servei del ciutadà, tal com s'ha demostrat amb les xifres 
obtingudes per les EELL: 0,44% de superàvit en 2015 (en 2011 tenien dèficit, del 
0’40% del PIB) i el seu deute solament representa el 3,28% del PIB. Superàvit que 
aconsegueix els 4.765 milions d'euros i que tot indica que es tornarà a repetir en 
2016. 
 
Cal posar en valor, i així creiem que ho està fent el Govern d'Espanya, que més del 
90% dels Ajuntaments tinguin superàvit i estiguin ajudant a la resta d'administracions 
a complir amb els seus objectius de dèficit. Les Entitats Locals són les Administracions 
més eficients i més eficaces en la gestió pública i, en conseqüència, cal correspondre'ls 
amb decisions i mesures que facilitin la seva labor, com la revisió i la flexibilització de 
la regla i el sostre de despesa. 
 
Precisament perquè l'actuació dels Ajuntaments i altres Ens Locals ha contribuït, sens 
dubte, a millorar el clima i l'estabilitat en moments de grans dificultats econòmiques 
al nostre País, és just fer valer la necessitat de comptar amb mecanismes actualitzats 
de gestió que permetin reinvertir aquest superàvit amb major flexibilitat, suavitzant 
l'aplicació de la regla de despesa, millorant la ràtio de la taxa de reposició i, en 
conseqüència, la publicació de l'oferta d'ocupació pública; i tot això per poder seguir 
prestant i mantenint els serveis públics locals, augmentant la seva qualitat i, en 
definitiva, afavorint la creació d'ocupació. 
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A més, el municipalisme espanyol ha apostat sempre per la modificació simultània i 
vinculada del finançament autonòmic i la local i dels seus respectius tributs, que eviti 
solapaments, defineixi els límits competencials i garanteixi els recursos necessaris per 
a la prestació adequada dels serveis públics. 
 
El nou sistema de finançament local, que estudia la Comissió d'Experts creada a 
aquest efecte, haurà d'aportar més recursos a les Hisendes Locals perquè els Governs 
Locals puguin desenvolupar de forma adequada les competències que tenen 
legalment atribuïdes conforme al previst a la Llei. I haurà de recollir reivindicacions 
històriques de les Entitats Locals, relatives a la participació de les EELL en els 
ingressos de l'Estat i el desenvolupament d'un model de participació de les EELL en els 
tributs de les CCAA, així com l'establiment dels mecanismes de coordinació entre el 
finançament incondicionat autonòmic i local. 
 
No obstant això, tota aquesta planificació es pot enfonsar si no estan aprovades i en 
vigor les grans línies mestres de l'economia espanyola a través dels Pressupostos 
Generals de l'Estat (PGE) i tot l'aconseguit fins ara podria sofrir una reculada 
imperdonable, del que serien els ciutadans els principals perjudicats i, dins d'ells, els 
més desfavorits, que són els més directament beneficiats per les polítiques locals. 
 
No cal oblidar que hem sofert ja una paràlisi institucional de més de nou mesos des 
que es van celebrar les Eleccions Generals al desembre de 2015 i que la repetició 
d'aquestes Eleccions al juny de 2016 ha llançat una composició del Parlament 
espanyol que obliga les forces polítiques amb representació parlamentària a 
entendre's, negociar i pactar. 
 
Especialment urgent és la negociació que afecta, com ja s'ha dit, als PGE perquè 
d'ella es deriva el manteniment del full de ruta dels serveis públics locals o la seva 
reculada. Però no solament això, sense Pressupostos no es pot invertir el superàvit 
municipal el que, sens dubte, anirà en detriment de la creació d'ocupació. Així mateix, 
la falta d'aprovació de la Llei de Pressupostos està dificultant la gestió del Fons de 
Finançament, creat pel Govern per atendre necessitats financeres dels Governs 
Locals. 
 
Per això, el Grup municipal del Partit Popular eleva al Ple l'aprovació del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- L'Ajuntament de Cornellà insta als Grups Polítics amb representació 
parlamentària en les Corts Generals a asseure les bases i aconseguir els acords 
necessaris que permetin arribar a l'aprovació definitiva de la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a l'Exercici 2017. 
 
Segon.- En idèntic sentit, aquest Ajuntament insta als Grups Parlamentaris en les 
Corts a impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del finançament local que 
compleixi amb les expectatives dels governs locals reclamades llarg temps. 
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Tercer.- Perquè en prengueu coneixement s'acorda finalment, traslladar aquesta 
petició a la Vicepresidència del Govern d'Espanya, al Ministre d'Hisenda i Funció 
Pública, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Junta de 
Govern de la FEMP. 

... 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
11423: 
... 
 
La LRSAL va reflectir una entesa molt poc ambiciosa de l’autonomia local, per no dir 
francament hostil a aquesta mateixa idea. Tota la reforma va transmetre 
desconfiança cap als ajuntaments, als quals va limitar i constrènyer en la seva 
actuació per molt diverses vies, així com va predeterminar tot el possible respecte de 
com havia d’organitzar-se fins llindars insospitats i, per això, difícilment conciliables 
amb el que habitualment s’havia entès per autonomia local a Espanya fins fa molt 
poc. 
 
L’any 2012 al govern d’Espanya va constituir tres regles fiscals d’obligat compliment 
en la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, regles que 
feien referència a l’estabilitat pressupostària, al deute públic i a la regla de despesa. 
Per tant, la regla de despesa sorgeix com un instrument de disciplina pressupostària 
de caràcter anticíclic, que tracta de garantir la sostenibilitat dels comptes públics, de 
manera que el creixement a mig termini d’aquests estigui limitat per la capacitat de 
finançar-lo amb ingressos estables i sostinguts en el temps. 
 
El conjunt dels ajuntaments ha mantingut un superàvit pressupostari des de 2012 i, 
des d’aquest mateix any, el deute municipal dels ajuntaments a Espanya ha caigut de 
forma sostinguda, sent l’únic sector de l’Administració pública que redueix el seu 
nivell d’endeutament en aquest moment. 
 
Per això creiem ineludible que el govern d’Espanya atengui les demandes del conjunt 
dels ajuntaments, tal com s’ha plantejat també en el si de la FEMP, amb un gran 
consens en la reunió de la Comissió Nacional d’Administració local, del passat 30 de 
novembre. 
 
No obstant, el govern no es pot amagar en no tenir aprovats els PGE, ja que hi ha 
altres mecanismes jurídics per articular propostes més favorables als interessos 
municipals mitjançant la figura del Reial Decret llei (justificant la urgència), tal com 
va passar recentment amb l’aprovació del nou impost de societats amb el qual el 
govern volia assegurar la recaptació de 6.000 milions d’euros addicionals per tal 
d’assegurar noves inversions o despeses, com ara infraestructures o totes aquelles 
despeses de caire social necessàries. 
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Els PGE de l’any 2017 han de contribuir a superar l’estadi de les retallades i a 
començar a donar solucions a les situacions produïdes fruit d’aquestes, sobretot en el 
terreny de la sanitat i l’educació. També ha de donar resposta a tots els temes socials 
actuals i ha de vetllar per la generació d’activitat econòmica que permeti la creació 
d’ocupació estable. 
 
Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista de Cornellà de Llobregat proposa al 
Ple municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un projecte de llei de PGE que desmantelli les contrareformes dutes 
a terme des de 2012, i de manera especial les que són resultat de la LRSAL que ha 
suposat el major atac a l’autonomia municipal de la història, i que inclogui també la 
modificació de les limitacions fixades per la llei d’estabilitat pressupostària, com el 
sostre de despesa, així com les traves per a la reinversió del superàvit local. 
 
La present legislatura ha d’emprendre l’aprovació d’una nova llei local comptant tant 
amb el conjunt dels Grups parlamentaris del Congrés com amb els ajuntaments a 
través de la FEMP. Una norma no subjecta als vaivens de les legislatures, elaborada 
amb voluntat d’acord i que reforci la capacitat dels ajuntaments. 
 
Segon.- Donar resposta, en el marc del grup d’experts per al finançament local posat 
en marxa recentment, a les demandes dels ajuntaments a través de la FEMP per estar 
en condicions de continuar prestant uns serveis públics de qualitat. 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat, en cas de no haver PGE a establir altres 
mecanismes jurídics com el Real Decret Llei per tal de donar resposta a les necessitats 
que se’n deriven del punt primer i segon. 
 
Quart.- Traslladar aquesta moció, a la Junta de Govern de la FEMP i de la FMC, al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Congrés i del Senat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:52:26 al 03:53:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=13946.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=13946.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=13946.0
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VOTACIÓ 

 
Després de la deliberació la moció es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació, pel que decau la moció alternativa 
presentada que tampoc es sotmet a votació. 
 
 
 
SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A DES DE 
L’AJUNTAMENT S’INFORMI ALS PARES I MARES DELS DRETS QUE TENEN ELS 
SEUS FILLS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA.- 

Moció del PP, per a des de 
l’Ajuntament s’informi als pares i 
mares dels drets que tenen els 
seus fills en matèria d’educació i 
política lingüística. 

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: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Grup Municipal del Partit Popular s'ha interessat en reiterades ocasions per a què 
des de l'Ajuntament de Cornellà es compleixi, en matèria de drets lingüístics, tant 
amb la legalitat vigent com amb les reiterades sentències dictades pels Tribunals i, 
molt especialment, pel que fa referència als drets dels pares a escollir la llengua 
vehicular en la qual volen que els seus fills siguin escolaritzats en els primers anys 
d'ensenyament. 
 
No obstant això, any rere any, i malgrat els reiterats requeriments practicats a 
l'Ajuntament en el sentit exposat anteriorment, ens donem de cara amb la negativa 
per part del Govern Municipal d'oferir, en els mitjans de difusió públics municipals, 
informació als pares i mares de Cornellà sobre la realitat del marc legal vigent en 
matèria d'Educació i drets lingüístics dels seus fills, negant, per tant, als pares i mares 
de la ciutat la informació necessària per conèixer la possibilitat de matricular als seus 
fills en una línia educativa que utilitzi també la Llengua espanyola com a llengua 
vehicular juntament amb el català. 
 
Des del Grup Municipal del Partit Popular no compartim, evidentment, que des de les 
instàncies competents es negui aquesta informació a les famílies de Cornellà; però 
tampoc compartim que des de l'àmbit municipal no es faciliti cap informació en 
matèria educativa dels drets lingüístics dels seus fills ni de la totalitat de l'oferta 
educativa de la ciutat, ometent informació sobre les diferents escoles concertades de 
la ciutat, informació que per cert de ben segur seria d'utilitat per no poques famílies 
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de Cornellà i que els serviria per prendre amb millor criteri una decisió que afecta a 
l'educació dels seus fills. 
 
Com hem dit anteriorment, en els últims anys des del Grup Municipal del Partit 
Popular hem presentat diversos precs dirigits precisament a l'efectiu reconeixement 
d'aquests drets lingüístics, precs que lamentablement no han estat recollits per 
l'equip de govern municipal. Som conscients de les limitacions que té l'Ajuntament a 
l'hora de fer difusió de determinades informacions però creiem que existeixen els 
instruments públics mínims necessaris per poder fer ús d'ells, en una matèria que 
afecta als drets dels pares i mares de la ciutat en relació als seus fills. La revista 
municipal Cornellà Informa i la Ràdio pública de la ciutat són un bon exemple 
d'aquests instruments mínims que l'Ajuntament pot i ha de disposar per informar 
d'aquests drets. 
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal del Partit Popular entenem que 
l'Ajuntament ha de fer ús dels instruments públics al seu abast per informar d'un dret 
que tenen els pares i mares de la ciutat a triar la llengua en la qual volen que els seus 
fills siguin escolaritzats, un dret que ve avalat tant per la legalitat com per les 
reiterades sentències dels Tribunals i que molt especialment afecta a l'Ajuntament de 
forma directa en aquells trams d'escolarització no obligatòria dependents de la gestió 
municipal. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta moció i 
sotmetem al Ple la consideració dels següents  
 

ACORDS 
 
Únic.- Que des de l'Ajuntament es doni publicitat àmplia per a què els pares i mares 
de Cornellà siguin coneixedors dels seus drets en matèria lingüística a l'hora de 
matricular als seus fills als centres d'ensenyament de la ciutat, públics i concertats, 
dependents o no, d'aquest Ajuntament i, per a això, s'incloguin, almenys, tascons 
publicitaris a la Ràdio Municipal, un annex sobre educació a la propera edició de la 
revista municipal “Cornellà Informa” com a extensió de la informació publicada en el 
núm. del mes de febrer 2017; així com a la web de l'Ajuntament i en aquells mitjans 
públics i/o privats que es considerin oportuns. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
 

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de C’s que, una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
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... 
 
Addició punt únic, cinquena línea: 
 
“... s’inclouran, la informació necessària als fulls d’inscripció dels col·legis i es realitzi 
una campanya de cunyes publicitàries a la Radio Municipal, un mínim de tres diàries 
en hores de màxima audiència, durant els 15 dies previs a les inscripcions i durant els 
dies que durin aquesta inscripcions o matrícules.” 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:53:25 al 04:19:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=14005.0 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PP i, d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 

MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Grup Municipal del Partit Popular s'ha interessat en reiterades ocasions per a què 
des de l'Ajuntament de Cornellà es compleixi, en matèria de drets lingüístics, tant 
amb la legalitat vigent com amb les reiterades sentències dictades pels Tribunals i, 
molt especialment, pel que fa referència als drets dels pares a escollir la llengua 
vehicular en la qual volen que els seus fills siguin escolaritzats en els primers anys 
d'ensenyament. 
 
No obstant això, any rere any, i malgrat els reiterats requeriments practicats a 
l'Ajuntament en el sentit exposat anteriorment, ens donem de cara amb la negativa 
per part del Govern Municipal d'oferir, en els mitjans de difusió públics municipals, 
informació als pares i mares de Cornellà sobre la realitat del marc legal vigent en 
matèria d'Educació i drets lingüístics dels seus fills, negant, per tant, als pares i mares 
de la ciutat la informació necessària per conèixer la possibilitat de matricular als seus 
fills en una línia educativa que utilitzi també la Llengua espanyola com a llengua 
vehicular juntament amb el català. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=14005.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=14005.0
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Des del Grup Municipal del Partit Popular no compartim, evidentment, que des de les 
instàncies competents es negui aquesta informació a les famílies de Cornellà; però 
tampoc compartim que des de l'àmbit municipal no es faciliti cap informació en 
matèria educativa dels drets lingüístics dels seus fills ni de la totalitat de l'oferta 
educativa de la ciutat, ometent informació sobre les diferents escoles concertades de 
la ciutat, informació que per cert de ben segur seria d'utilitat per no poques famílies 
de Cornellà i que els serviria per prendre amb millor criteri una decisió que afecta a 
l'educació dels seus fills. 
 
Com hem dit anteriorment, en els últims anys des del Grup Municipal del Partit 
Popular hem presentat diversos precs dirigits precisament a l'efectiu reconeixement 
d'aquests drets lingüístics, precs que lamentablement no han estat recollits per 
l'equip de govern municipal. Som conscients de les limitacions que té l'Ajuntament a 
l'hora de fer difusió de determinades informacions però creiem que existeixen els 
instruments públics mínims necessaris per poder fer ús d'ells, en una matèria que 
afecta als drets dels pares i mares de la ciutat en relació als seus fills. La revista 
municipal Cornellà Informa i la Ràdio pública de la ciutat són un bon exemple 
d'aquests instruments mínims que l'Ajuntament pot i ha de disposar per informar 
d'aquests drets. 
 
Per aquest motiu, des del Grup Municipal del Partit Popular entenem que 
l'Ajuntament ha de fer ús dels instruments públics al seu abast per informar d'un dret 
que tenen els pares i mares de la ciutat a triar la llengua en la qual volen que els seus 
fills siguin escolaritzats, un dret que ve avalat tant per la legalitat com per les 
reiterades sentències dels Tribunals i que molt especialment afecta a l'Ajuntament de 
forma directa en aquells trams d'escolarització no obligatòria dependents de la gestió 
municipal. 
 
Per tot això, des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta moció i 
sotmetem al Ple la consideració dels següents  
 

ACORDS 
 
Únic.- Que des de l'Ajuntament es doni publicitat àmplia per a què els pares i mares 
de Cornellà siguin coneixedors dels seus drets en matèria lingüística a l'hora de 
matricular als seus fills als centres d'ensenyament de la ciutat, públics i concertats, 
dependents o no, d'aquest Ajuntament i, per a això, s’inclouran, la informació 
necessària als fulls d’inscripció dels col·legis i es realitzi una campanya de cunyes 
publicitàries a la Radio Municipal, un mínim de tres diàries en hores de màxima 
audiència, durant els 15 dies previs a les inscripcions i durant els dies que durin 
aquesta inscripcions, un annex sobre educació a la propera edició de la revista 
municipal “Cornellà Informa” com a extensió de la informació publicada en el núm. 
del mes de febrer 2017; així com a la web de l'Ajuntament i en aquells mitjans públics 
i/o privats que es considerin oportuns. 

... 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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. 
 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, DE RECOLZAMENT A LES TREBALLADORES I 
TREBALLADORS DELS SECTOR DE LA RESTAURACIÓ DE L’AEROPORT DEL 
PRAT-BARCELONA.- 

Moció de la RNA, de recolzament 
a les treballadores i treballa dors 
dels sector de la restauració de 
l’aeroport del Prat-Barcelona. 
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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: 
... 
 
La privatització d'AENA i la seva posterior sortida a Borsa amb un preu de l'acció per 
sota del valor del mercat va afavorir una revaloració immediata el que va beneficiar 
als inversors. Des d'aquesta privatització l'empresa AENA no compleix únicament la 
funció social de gestionar els aeroports espanyols, sinó que cada vegada més, cerca 
altes rendibilitats i dividends. 
 
En el passat s'han viscut situacions crítiques en l'Aeroport de Barcelona com la crisi 
aeroportuària de 1995 o el caos que va causar la companyia Vueling aquest estiu 
passat. La unitat de concessió va permetre afrontar aquestes situacions crítiques. 
 
El 10 de març de 2017 AENA va convocar la licitació de la restauració de l'Aeroport de 
Barcelona. En aquesta licitació AENA ha fragmentat la principal concessió en 6 lots. 
Aquesta fragmentació busca augmentar beneficis per AENA a costa de la pèrdua de 
les condicions laborals de més de 400 treballadors i treballadores, esborrant d'un cop 
les condicionis socio-laborals aconseguides fa més de 40 anys gràcies a la lluita de les 
persones avui afectades, a més de suposar un perjudici per als usuaris de l'Aeroport 
de Barcelona. 
 
Tenint en compte que les 400 famílies afectades són veïnes i veïns de la nostra 
comarca, el Baix Llobregat i que en el nostre municipi Cornellà de Llobregat, viuen 
algunes d'aquestes famílies. 
 
Tenint en compte que els acords aconseguits al llarg dels anys de lluites i negociacions 
inclouen entre altres drets adquirits: 
 
- Que els seus salaris van lligats a la productivitat i recaptació directa dels 22 locals 

que afecten a la concessió majoritària. 
 
- Que compten amb complements que van subjectes a objectius de tots els punts de 

venda. 
 
- Que el 85% de la plantilla mitjana es fa fixa, creant treball estable. 
 
- Que van aconseguir un Fons Social amb una aportació econòmica per part de les 

successives empreses concessionàries. 
 
- Que compten amb un acord de rotació pels 22 locals entre la T1 i la T2. 
 
- Que compten amb un servei d'autobús propi per transportar a la plantilla fins a 

l'aeroport. 
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- Que se'ls aplica el Conveni Col·lectiu del Sector i tots els acords de millora. 
 
- Que tenen un calendari anual, torns i vacances, festes abonables i no recuperables 

que s'apliquen de manera indistinta en els punts de venda de la concessió 
majoritària. 

 
- Que tenen més de 40 contractes de relleu per pre-jubilació. 
 
Tenint en compte que totes aquestes condicions laborals són possibles gràcies a la 
lluita de les treballadores i dels treballadors i que van lligades i solament es poden 
assumir amb la unitat de la concessió, per la qual cosa la fragmentació suposaria la 
pèrdua de totes elles, igual que la R.L.T., el Comitè d'empresa i les Seccions Sindicals 
que és pròpia. 
 
Per totes aquestes raons, la regidora María Carmen López Álvarez, a petició dels 
sindicats UGT i CCOO de la secció d'Hostaleria de l'Aeroport El Prat-Barcelona, en 
representació de les treballadores i treballadors del sector en l'Aeroport, proposa al 
ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, doni ple suport a les 
treballadores i treballadors del sector de la restauració de l'Aeroport del Prat-
Barcelona afectats per la licitació convocada per AENA. 
 
Segon.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat intercedeixi, en la mesura de les 
seves possibilitats, en la defensa dels drets i de la dignitat de les treballadores i els 
treballadors. 
 
Tercer.- Instar al Govern i particularment al Ministeri de Foment a: 
 
a. Adoptar les mesures necessàries per a la suspensió del concurs per a la licitació de 

la restauració de l'Aeroport de Barcelona i es procedeixi a la seva nova 
convocatòria mantenint la unitat de concessió. 

 
b. Adoptar les mesures necessàries per garantir subrogació dels treballadors a través 

de l'establert a l'Estatut dels Treballadors i l'Acord Laboral Estatal d'Hostaleria. 
 
c. Adoptar les mesures necessàries per a no permetre ofertes d'empreses licitadores 

per sota de la viabilitat empresarial contemplant la previsió de facturació i els 
costos socials i laborals. 

 
d. No permetre subcontractacions d'activitats, de manera que s'evitin segregacions o 

subdivisions dins de la mateixa concessionària. 
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i. Adoptar les mesures necessàries per garantir en els plecs de concessió el 
compliment de normes, conveni sectorial d'aplicació i acords de millora establerts 
a la concessió, per evitar ofertes temeràries per sota de la viabilitat. 

 
f. Derogar la reforma laboral que permet la competència deslleial entre empreses 

que opten a les concessions, unes amb el conveni del sector i unes altres amb 
convenis d'empresa amb salaris menors. 

 
Quart.- Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri de Foment i al Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social, a AENA, als Grups Polítics del Congrés dels Diputats i 
del Senat, al Govern de la Generalitat, a l'ACM (Associació Catalana de Municipis) als 
sindicats UGT i CCOO de la Secció Sindical d'Hostaleria, i als representants sindicals 
dels treballadors i treballadores del sector de la restauració de l'Aeroport El Prat-
Barcelona. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:19:01 al 04:40:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=15541.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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 Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=15541.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=15541.0
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz 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. 
 

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:40:34 al 04:48:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b2
3f749cb0014?startAt=16834.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat verbalment una pregunta, que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
Llegiré el text tal i com me l’han passat: 
 
“Fa tres dies em van trucar per fer una enquesta sobre Cornellà. Em van dir que era 
de l’Ajuntament, però una de les preguntes era a qui havia votat en les últimes i les 
anteriors eleccions i si tornaria a votar socialistes. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=16834.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015b23f749cb0014?startAt=16834.0
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M’agradaria saber si l’enquesta és del partit o si és municipal o si és del partit però la 
paga l’Ajuntament.” 

... 
 
Resposta verbalment de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Doncs la resposta és fàcil. No és de l’Ajuntament i l’Ajuntament no paga res 
que no tingui que fer. Per tant, no ho paga ni ho fa l’Ajuntament. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit Popular (PP) 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 10834 el prec 
que, una vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Com cada any, celebrem el dia gran de Galícia a Cornellà, un dia molt especial a la 
nostra ciutat ja que molts dels nostres veïns tenen el seu origen en aquesta comunitat 
o bé són descendents de gallecs. 
 
No obstant això, cada any observem, i no és la primera vegada que es produeix, que 
en l'acte solemne de l'ofrena floral es troben les banderes de Galícia i Catalunya i, una 
vegada més, hi ha absència de la bandera comuna, la d'Espanya, que ens uneix a tots 
els espanyols i, evidentment, és ensenya comuna en ambdues comunitats. 
 
Per aquest motiu, aquest Grup Municipal PREGA que es prenguin les mesures 
oportunes perquè en l'acte solemne de l'ofrena floral es trobin, conforme disposa el 
protocol oficial, les banderes de Galícia, Catalunya i Espanya, a fi que totes les 
sensibilitats sense exclusió puguin sentir-se representades en aquest acte de 
commemoració, comunicant-se aquest prec a l'entitat Rosalía de Castro 
organitzadora de l'ofrena. 

... 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 10835 el prec 
que, una vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
La Generalitat de Catalunya ha rebut aquesta setmana una carta del Govern 
d'Espanya comunicant que la llei catalana de dret a l'habitatge 4/2016, aprovada el 
desembre passat, podria contenir inconstitucionalitat en deu dels divuit articles. En 
aquest sentit, des del Govern d'Espanya es vol obrir un procés de negociació amb la 
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Generalitat com a pas previ a la presentació d'un recurs davant el Tribunal 
Constitucional, que suposaria la suspensió automàtica d'aquesta llei. 
 
Per aquest motiu, i a la vista que l'Ajuntament va aprovar una ordenança en 
compliment de la citada llei, i que entre altres coses pretenia multar als propietaris 
dels pisos buits, aquest Grup Municipal PREGA que s'elevi als serveis jurídics de 
l'Ajuntament una consulta sobre la idoneïtat de suspendre els efectes d'aquesta 
ordenança mentre es conegui si es produeixen canvis en aquesta legislació o bé es 
presenta recurs davant el Tribunal Constitucional per part del Govern d'Espanya amb 
els efectes anteriorment exposats. 

... 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 10837 la 
pregunta que resta com segueix: 
... 
 
L’any passat es van posar en marxa els pressupostos participatius, uns pressupostos 
que deixen en mans de la ciutadania la decisió d’una part de la despesa a càrrec dels 
pressupostos municipals. 
 
No hi ha dubte, però, que des d’un punt de vista de la participació el resultat va ser un 
absolut fracàs, el que provoca una certa dosi de deslegitimació del procediment 
sencer. 
 
Per aquest motiu, i a la vista de l’experiència de l’any passat, formulem la següent 
PREGUNTA: 
 
- Què decisions posarà en marxa l’equip de govern per tal d’augmentar la 

participació dels veïns i veïnes de Cornellà en els pressupostos participatius 
d’aquest any. 

... 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 10838 la 
pregunta que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Un any més s'ha tornat a celebrar la Fira de Spannabis, una fira que des del nostre 
punt de vista resta més que suma i amb aportacions que en alguns casos són 
directament una apologia al consum de porros, tal com va fer alguna de les persones 
participants en l'edició d'aquest any, extrem que nosaltres considerem una autèntica 
irresponsabilitat, especialment pensant en els més joves. 
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Sense perjudici de la idoneïtat d'aquesta fira, aquest Grup Municipal PREGUNTA els 
següents aspectes: 
 
- Quin increment del servei de neteja es va produir als voltants de la Fira durant el 

cap de setmana de Spannabis i el cost econòmic d'aquest possible increment. 
 
- Si durant el cap de setmana de Spannabis va haver-hi un increment de denúncies 

de conductes incíviques o d'actuacions de la policia relacionades directament amb 
aquesta fira. 

 
- En quin règim es produeix l'ús de les instal·lacions de la Fira per part de 

l'organització de Spannabis i si escau, quin és l'import o cànon que abonen per l'ús 
d'aquestes instal·lacions. 

 
- Quin grau de participació té l'Ajuntament en la decisió de les persones participants 

com a conferenciants en Spannabis. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds–Esquerra Unida i alternativa–L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Per part del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
En relació a la campanya del Banc Sabadell, que tots i totes suposo hem vist aquests 
dies per la nostra ciutat. Més enllà de si ens agrada més o poc que surti la imatge de 
la nostra ciutat, el prec és si ens poden passar informació de si hi ha algun tipus 
d’acord amb l’Ajuntament perquè el Banc Sabadell faci servir la imatge de la ciutat i 
espais del patrimoni o figures del patrimoni de la ciutat. 
 
I a l’hora si hi ha algun tipus de conveni en relació a l’aparició de secways fent 
distribució per la nostra ciutat. Quin tipus d’acords hi havia. El prec seria que si havia 
algun tipus ens els fessin arribar. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Té a veure amb el Pla Ciutat de la Lectura. Fem bandera en diferents moments i quan 
ve gent de la ciutat, l’altre dia sense anar més lluny al Cornellà Creació se’n va fer 
referència de la Ciutat de la Lectura. 
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Pregaríem que si s’ha fet una avaluació o un estudi de com funciona el Pla Ciutat de la 
Lectura, que a la propera Comissió Informativa en poguéssim parlar o si no que si se’n 
pot fer una avaluació i un estudi que en la propera comissió Informativa en puguem 
parlar de quin és l’estat del Pla Ciutat de la Lectura. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Una vinculada a una petició que ens fan varis ciutadans dels barris en relació a les 
bústies de correus que sembla que estan desapareixent i cada cop hi ha menys bústies 
de correus, especialment als barris de Gavarra i Sant Ildefons. 
 
I la pregunta és si hi ha algun tipus de contacte amb la gent de correus per intentar 
aclarir si les tornaran a posar o si hi haurà nous serveis. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
I en aquest sentit també, coses de poder fer un Ple tant llarg, hi ha alguns ciutadans 
que durant el Ple ens han enviat peticions de si hi ha alguna possibilitat de resoldre 
els problemes de so que es veu que té l’estreaming, per tant, intentar en la mesura de 
les possibilitats de resoldre’l. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
A la reunió del Consell d’Administració de Procornellà que s’ha celebrat avui, fa una 
estona, s’ha presentat el Codi de Conducta de Procornellà que afecta a treballadors, 
directius, membres del Consell d’Administració. Estem d’acord amb l’existència 
d’aquest Codi, ja era hora de que hi fos, però no podem estar d’acord amb els 
integrants de l’òrgan de control de la responsabilitat penal que l’equip de govern ha 
proposat i que ha estat el de 4 membres de la direcció de l’entitat. Considerem que és 
un mal favor al sistema de la “compliance” -Codi de Conducta-, que l’òrgan de control 
estigui copat pels mateixos càrrecs directius de Procornellà. És com “posar la guineu a 
vigilar les gallines”. 
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Preguem que es modifiqui la composició de l’òrgan de control i que es designin 
persones independents, diverses i, si cal, externes a fi de garantir un control real. 
 
Subsidiàriament preguem que el cinquè membre de la comissió de control, encara 
pendent de nomenar, sigui una persona independent de la direcció de Procornellà. 

... 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 

El 31 de gener els diaris explicàvem que l’Ajuntament de Barcelona preveu restringir 
progressivament la circulació dels vehicles més contaminants, que afectarà turismes i 
furgonetes lleugeres de gasolines matriculats abans de gener del 2000 i de dièsel 
matriculats abans de gener del 2006. A més, a partir d’aquest any, en dies d’elevada 
contaminació, aquests vehicles no podran circular per les rondes i en el seu perímetre 
interior, segons determina el protocol d’actuació en cas d’alta contaminació per 
diòxid de nitrogen i partícules. 
 
La restricció de la circulació dels vehicles més contaminants s’ampliarà el 2020, quan 
es prohibirà que circulin per l’àmbit interior de les rondes durant tot l’any, una 
restricció que s’estendrà als 36 municipis de l’AMB el 2025. Es preveu que un milió 
de vehicles es vegin afectats al 2020. 
 
S’ha parlat de diverses mesures de l’AMB o l’Ajuntament de Barcelona per incentivar 
la retirada d’aquests vehicles, com transport públic gratuït durant tres anys, 
abonament gratuït de Bicing, regular l’estacionament als carrers amb tarifes 
proporcionals al grau de contaminació del cotxe. 
 
La pregunta és: quines accions i quin posicionament té previst l’Ajuntament de 
Cornellà respecte la circulació dels vehicles més contaminants, atès el fet que la 
prohibició de circular per les rondes afecta directament la mobilitat de Cornellà de 
Llobregat i la connexió especialment amb Barcelona?. I com es planteja l’ampliació de 
la restricció a la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana prevista pel 2025? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 

En referència a un prec respecte el tema del Banc Sabadell, que feia l’Arnau, jo 
assegurar que hi ha hagut diferents comerciants de Cornellà que m’han assegurat 
que el mateix Cornellà Compra a Casa ha sigut el que ha instat o facilitat de que es 
pugui portar a terme la campanya. Llavors també voldria que contestessin si ha estat 
així i en quin cas i condicions. 

... 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (C’s) 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos preguntes que, una vegada traduïdes 
a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Pregunta 01 
... 
 
Qui controla l’estacionament dels vehicles al barri del Padró a l’horari establert per 
als residents? 

... 
 
Pregunta 02 
... 
 
Quants dies internacionals, dies europeus, celebra institucionalment l’Ajuntament o 
dona suport a Associacions, en segons quines commemoracions? 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Una veïna ens comenta que el contenidor de la Plaça Marsans, el soterrani, sempre 
està espatllat. Que a veure si podeu solucionar-ho d’una vegada, canviar el sistema, 
el contenidor soterrani de la plaça Marsans, del Mercat, que està al darrera. 

... 
 
 

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Aquest grup municipal ha demanat còpies de les actuacions judicials derivades de 
l’acta d’extinció del senyor Jose Antonio Marín Sánchez. Més que de l’acta d’extinció, 
de la demanda derivada de l’acta d’extinció del senyor Jose Antonio Marín Sánchez, 
treballador i arquitecte de Procornellà, S.A.. 
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Ha estat denegada aquesta informació i la pregunta que formulem o que realitzem és 
que ens donin resposta al decideixo de la sentència d’instància derivada de la 
demanda judicial presentada pel senyor Jose Antonio Marín Sánchez. 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-tres hores i quaranta-set 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. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 30 de març de 2017, la qual ha estat aprovada en data 27 d’abril de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 28 d’abril de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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