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ACTA PLE NÚM. 13/17 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 20 DE DESEMBRE 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 20 DE DESEMBRE DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 20 de 
desembre 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 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 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Tinenta d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 
No excusen 
 
Regidora No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 12/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE NOVEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 12/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:03 al 00:02:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=123.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=123.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=123.0
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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: 
 
- Decret núm. 5768/17 de data 30 de novembre 
... 
 
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, 1418/2017, de 21 de març,1472/17 de 23 de març i 2442/2017 
de 18 de maig, 2891/2017, de 8 juny, 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 31 d’octubre d’enguany, el Secretari del Consell 
Municipal d’Esports, Sr. Salvador Valls Cuello, posa en coneixement d’aquesta 
Secretaria General que l’entitat Club Triatló Cornellà, ha manifestat el seu desig de 
participar en aquest Consell i ha acompanyat document signat per l’entitat proposant 
les persones que l’han de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 
Entitats del Sector. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que les entitats que constitueixin el ple de Consell han 
de estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nous membres integrants del Ple del Consell d’Esports, a l’Entitat 
Ciutadana que tot seguit es detallen, que actuaran representades per les persones 
que així mateix s’especifiquen: 
 

 Club Triatló Cornellà 
 

Titular: Sr.  Francesc Escolà Ruiz 
Suplent: Sra.  Carla Palomar Rivas 
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Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i a la Secretaria 
del Consell, així com al Departament de 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. 
 
Tercer.- 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. 5952/17 de data 14 de desembre 
... 
 
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, 470/17, d’1 de 
febrer, 1419/17 de 21 de març, 1726/17 de 4 d’abril, 2441/2017, de 18 de maig, 
3881/2017, de 26 de juliol i 5040/17, de 16 d’octubre, 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 escrit de data 2 de novembre d’enguany, el senyor Sergio Gómez 
Marquez del Grup Polític Municipal Grup Municipal del Partit d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - Entesa (ICV-EUiA-
EP-E), ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, ha de representar a 
aquest Grup en el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat 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 de la proposta efectuada pel Grup Municipal del Partit 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa – L’Esquerra plural - 
Entesa (ICV-EUiA-EP-E). 
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HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal suplent del Ple del Consell 
de la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

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

 
- Suplent: senyora Pilar Ceprián Cortés 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nou vocal suplent del Ple del Consell Comunitari 
de la Dona de Cornellà de Llobregat següent: 
 

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

 
- Suplent: Victoria Martín Herreros. 

 
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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:32 al 00:02:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=152.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=152.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=152.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE CAN BAGARIA.- 

Aprovar conveni amb 
l’AMB, per al finançament 

de les obres del projecte 
de construcció de l’escola 
de Música de Can Bagaria. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat: “Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
finançament de les Obres del projecte de Construcció d’una Escola de Música, en el 
recinte de Can Bagaria”. 
 
Atès que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa que pretén 
regular l’execució de l’esmentat projecte dins del marc del Programa de Cohesió 
Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2016-2019. 
 
Atès l’informe favorable emès pel Coordinador General de l’Alcaldia, que contempla 
les raons i motivacions per la seva celebració. 
 
Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut la circular 
3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de setembre de 2017, 
sobre els convenis administratius. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Per tot això el president de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, a 
proposta de l’Alcaldia, una vegada dictaminat per la Comissió Informativa, proposa al 
Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar el text del document denominat “Conveni de Col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al 
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finançament de les Obres del projecte de Construcció de l’escola de Música en el 
recinte de Can Bagaria, mitjançant la subscripció del document següent: 
 
(Exp. 1466/17 
Doc. 1148/17 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’ESCOLA DE 
MÚSICA A CAN BAGARIA A CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
 
Barcelona,  
 

R E U N I T S 
 
El Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb 
CIF P0807200A i domicili a la plaça de l’Església de Cornellà de Llobregat, actua en 
nom i representació d’aquesta entitat, nomenat per a aquest acte per acord de 
................................ de data ..................................., assistit per la Secretària General 
de la mateixa, Sra. Carmen Alonso Higuera en funcions d’assessorament segons 
disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del 
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en 
l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
El Sr. Ramon Torra i Xicoy, Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’ara 
endavant AMB, que actua en nom i representació d’aquesta entitat, amb CIF 
P0800258F i domicili al carrer 62 núm. 16-18 de la Zona Franca de Barcelona, facultat 
per a aquest acte per acord de la Junta de Govern de data ............................., assistit 
pel Sr. Sebastià Grau Àvila, Secretari Accidental de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de 2011, en 
funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del RD 1174/1987, 
de 18 de setembre, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i 
d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
I, reconeixent-se mútuament la respectiva qualitat en la que actuen, així com la 
deguda capacitat per a pactar i obligar-se, 
 

M A N I F E S T E N 
 
I.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’AMB estan d’acord en l’interès de 

realitzar les obres del Projecte executiu d’escola de música a Can Bagaria, en el 
seu municipi i per aquest motiu han estat incloses al Programa d'Actuacions de 
Cohesió Territorial (PACTE) que forma part del Pla d’Inversions Metropolità 
2016-2019, aprovat definitivament pel Consell Metropolità en sessió de 29 de 
març de 2016; que es realitzarà d’acord amb les competències següents: 
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L’Ajuntament en virtut de l’article 25  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Regim Local. 

 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona en base al que preveuen els apartats 2 i 5 
de l’article 13 i la lletra F de l’article 14 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
II.- L’AMB ha redactat el projecte mitjançant la Direcció de Serveis de l’Espai 

Públic, amb un pressupost d’execució total de 3.858.616,33€, l’IVA inclòs. Dit 
projecte està dividit en dues fases: una Fase I amb un pressupost d’execució de 
3.514.342,19€, l’IVA inclòs i una Fase II amb un pressupost de 344.274,14€, 
l’IVA inclòs. 

 
III.- Ambdues institucions estan d’acord en que amb càrrec al PACTE 2016-2019 

només es financi una part del pressupost d’execució esmentat i que 
l’Ajuntament completi el finançament de l’obra amb càrrec al seu pressupost; 
d’acord amb el que s’estableix en les Directrius de l’esmentat PACTE, 
fonamentalment amb el que s’estableix en la seva directriu desena i d’acord 
amb la sol·licitud municipal. 

 
IV.- Per tal de definir el finançament de l’actuació, ambdues parts coincideixen en 

la conveniència d’establir un acord de col·laboració mitjançant la signatura 
d’un conveni, que preveu un calendari d’execució de 18 mesos entre els anys 
2017 i 2019.  

 
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I i II del 
Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, l’article 13.5 de la Llei 31/2010, de 
3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres preceptes d’aplicació. 

 
 
Per la qual cosa, acorden d’adoptar i subscriure el present conveni de col·laboració 
que es regirà mitjançant les següents: 
 

C L À U S U L E S 
 
Primera.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament 

de Cornellà de Llobregat i de l’AMB per al finançament de les obres del 
Projecte executiu d’escola de música a Can Bagaria, al seu municipi. 
 
L’esmentat projecte té un pressupost d’execució de 3.858.616,33€, l’IVA 
inclòs. 
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Segona.- L’import esmentat de 3.858.616,33€, l’IVA inclòs, es finançarà amb les 

aportacions següents, que incorpora l’IVA en tots els casos: 
 
a) 1.120.000,00€ procedents de l’assignació econòmica que el PACTE 

2016-2019 fa per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb 
càrrec a l’aplicació M7010 15119 65002 del pressupost de l’AMB per 
a 2018. 

 
b) 1.417.000,10 € amb càrrec a la partida pressupostària 0112 3260F 

7640000 del pressupost de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per 
a 2017. 

 
c) L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, assoleix el compromís 

d’incloure una partida pressupostària i la dotació econòmica per un 
import màxim de 1.321.616,23€, en el projecte de pressupost de 
l’exercici 2019. 

 
 

Tercera.- La distribució percentual del finançament entre l’AMB i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat queda de la següent forma: l’AMB aportarà el 
29,03% i l’Ajuntament aportarà el 70,97% del finançament previst. I el 
seu repartiment per cada fase serà el següent: 

 

 
AMB AJUNTAMENT TOTAL 

FASE I 1.020.072,96 2.494.269,23 3.514.342,19 

    FASE II 99.927,04 244.347,10 344.274,14 

    Total 1.120.000,00 2.738.616,33 3.858.616,33 

 
29,03% 70,97% 

  
 
Quarta.- L’Ajuntament efectuarà la seva aportació en el termini màxim de 30 dies, 

mitjançant pagaments parcials, a mesura que l’AMB li notifiqui la rebuda 
de les certificacions d’obra o de qualsevol factura que l’obra generi. 

 
 
Cinquena.- En cas d’existir costos addicionals per obres complementàries, 

modificacions de contracte o altres despeses relacionades amb l’obra no 
incloses en l’import indicat a la clàusula primera, hauran d’anar a càrrec 
de l’Ajuntament, un cop deduïda l’aportació fixa de l’AMB, sempre que 
prèviament hagin estat autoritzats i aprovats per aquest, en base als 
informes tècnics emesos pels responsables municipals i la formalització 
d’una addenda a aquest conveni, on es concreti el seu finançament. 
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Sisena.- En cas que l’import d’adjudicació de l’obra fos inferior al pressupost del 

projecte i/o d’existir una baixa en la certificació final de l’obra, aquesta 
diferència anirà en benefici de l’Ajuntament, comportant una 
modificació del percentatge de finançament. 

 
 
Setena.- L’AMB durà a terme la direcció i control de les obres, garantint-ne la 

coordinació tècnica amb l’Ajuntament. 
 
L’AMB informarà a l’Ajuntament dels tràmits essencials del procés de 
contractació (iniciació del procediment, obertura de pliques, adjudicació i 
formalització del contracte) així com del calendari i procés d’execució de 
les obres. 
 
Un cop finalitzades les obres, les mateixes seran lliurades a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat. La formalització es portarà a terme per una 
acta de recepció, a la qual intervindran els responsables tècnics de 
l’obra, els responsables polítics d’ambdues institucions, l’Interventor 
Municipal i la Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà. 

 
 
Vuitena.- El desenvolupament del present conveni estarà presidit pels principis de 

lleialtat institucional, col·laboració i assistència recíproca a fi 
d’aconseguir abans i millor l’objecte del mateix. 

 
 
Novena.- La col·laboració que regula aquest conveni tindrà una durada màxima de 

quatre anys a partir de la seva signatura. En el supòsit en què 
transcorregut el citat termini restessin obligacions pendents, donarà lloc 
a la liquidació del conveni amb determinació de les obligacions i 
compromisos de cadascuna de les parts. 

 
 
Desena.- Es crearà una comissió de seguiment integrada per dos tècnics/ques de 

l’Ajuntament i dos de l’AMB. Aquesta comissió tindrà per funció la 
vigilància i control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits 
pels signants i també la resolució dels problemes d’interpretació i 
compliment que puguin plantejar-se respecte al conveni. 

 
 
Onzena.- El conveni s’extingirà per les següents causes: 
 

1. Per impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l’objecte pel qual es va 
signar. 

2. Comú acord entre les parts. 
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3. A denúncia per alguna de les parts, per incompliment greu de l’altra 

part.  
4. Per altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis. 
 
Si una de les parts considera que es dóna un incompliment per part de 
l’altra Administració, haurà de procedir a denunciar-ho, i la comissió de 
seguiment procedirà a tipificar el tipus d’incompliment als efectes de 
consensuar una proposta que permeti la seva resolució, i si fos el cas 
contempli una valoració econòmica proporcional als possibles danys 
produïts per tal d’indemnitzar-los. En cas de desacord, s’haurà d’aplicar 
el que preveu la clàusula dotzena. 

 
 
Dotzena.- Les controvèrsies o incompliments que expressin alguna de les parts 

seran resoltes de mutu acord. En cas que no ho siguin, aquest conveni 
queda sotmès a la Jurisdicció contenciosa administrativa.) 

 
 
I pera que consti i causi els efectes pertinents, ambdues parts s’afirmen i es ratifiquen 
en aquest conveni que, en prova de conformitat, signen per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i data al començament indicats. 
 
 
L’Alcalde de Cornellà de Llobregat, El Gerent de l’AMB, 
 
 
Sr. Antonio Balmón Arévalo Sr. Ramon Torra i Xicoy 
 
 
 
La Secretària General de El Secretari General  
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Accidental de l’AMB, 
 
 
Sra. Carmen Alonso Higuera Sr. Sebastià Grau i Àvila 
 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter pluriennal, amb imputació a les 
anualitats i aplicacions pressupostàries que tot seguit es detallen: 
 
Any 2017: 
 
0112 3260F 7640000 –Transferència Conveni AMB Esc. Mpal Música Can Bagaria per 
import de 1.417.000,10 €.  
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Any 2019: 
 
0112 3260F 7640000 –Transferència Conveni AMB Esc. Mpal Música Can Bagaria- per 
import de 1.321.616.23 €.; amb subordinació al crèdit que es consigni en el 
pressupost d’aquest exercici; ampliant-se el límit quantitatiu fixat en l’article 174.3 de 
la Llei TRLRHL amb caràcter excepcional donat que a l’exercici 2018 no es fa cap 
càrrega dins de la proposta, i per tant resta justificada la seva alteració, de 
conformitat en el termes previstos en l’apartat cinquè de l’esmentat article. 
 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracio Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
 
Cinquè.- 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 de què disposen 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. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos 
següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Setè.- Traslladar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i als 
departaments d’Innovació Urbana, Territori i Sostenibilitat, d’Espai Públic i de Gestió 
d’Administrativa General, pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:50 al 00:04:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=170.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=170.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=170.0
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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 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. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 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. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- DESESTIMAR AL·LEGACIONS PRESENTADES CONTRA L’ACORD 
DEL PLE DE DATA 7 DE NOVEMBRE DE 2017, D’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXECUCIÓ 2018 I APROVACIÓ 
DEFINITIVA D’AQUEST. 

Desestimar al·legacions 

contra l’acord del Ple de 
data 7 de novembre de 
2017, i aprovar 
definitivament el 

pressupost de 
l’Ajuntament. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2017, va 
aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2018 ha estat 
exposat al públic als efectes de reclamacions mitjançant edicte publicat en el BOP de 
Barcelona de data 14 de novembre de 2017, durant el termini de 15 dies hàbils, 
d’acord amb el que determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (en endavant TRLRHL), aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que va acabar el dia 5 de desembre de 2017. 
 
Vist que en data 5 de desembre de 2017 han tingut entrada en el registre general de 
l’Ajuntament, sengles escrits del senyor Oscar Garcia Saldaña, primer secretari de 
l’agrupació local del PSC a Cornellà de Llobregat (RGE 44082) i de la senyora Raquel 
Albiol i Gilabert Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM (REG 44220), presentant 
reclamacions contra el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018 
inicialment aprovat. 
 
Atès que el contingut de les reclamacions esmentades, consisteix en tots dos casos en 
la incorporació de noves dotacions de crèdits pressupostaris, segons el detall següent: 
 
a) Agrupació local del PSC a Cornellà de Llobregat: 

a. 0112.1650A.6330000: 150.000€ (augmentar i renovar punts de llum a la ciutat) 
b. 0112.1510D.6090000: 250.000€ (escales mecàniques c/Miquel de Roncalí) 
c. 0112.3230B.6250002: 60.000€ (ombres escolars) 
d. 0006.9200C.6260001: 70.000€; 0006.9200C.6410000: 11.000€; 

0006.9200C.6230000: 19.000€ (adequació equips informàtics) 
e. 0666.2312A.2269900: 22.000€; 0666.2312A.2270600: 12.000€; 

0661.2312A.2269901: 6.000€; 0661.2312A.2270600: 10.000€ (polítiques 
d’igualtat i treballs relatius al col·lectiu LGTBIQ) 

 
b) Grup Municipal d’ERC-AM: 

a. Ombres escola Ignasi Iglesias: 80.000€ 
b. Estudiar cost i implementació ombres a totes les escoles de la ciutat 
c. Ampliació partides Desenvolupament i Activitats del III Pla d’Igualtat: 15.000€ 
d. Augment partida suport i foment als horts urbans: 15.000€ 
e. Horts urbans terrats i terrasses de particulars, tallers de formació i 

sensibilització: 3.000€ 
f. Modificació o supressió de la partida de 150.000€ per escocells 
g. Ampliació partida ajuts a la instal·lació d’ascensors: 90.000€ 

 
Atès que ambdues reclamacions es pot considerar que han estat formulades per 
persones – físiques o jurídiques – amb legitimació activa per a presentar-les i, per 
tant, es poden considerar interessats als efectes previstos a l’article 170.1 del TRLRHL. 
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Atès que l’article 170.2 del TRLRHL estableix els motius taxats sobre els que poden 
versar les reclamacions contra l’aprovació inicial del pressupost, que són: a) per 
defecte formal en la seva elaboració i aprovació; b) Per ometre els crèdits necessaris 
per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat local, i: c) Per manifesta 
insuficiència dels ingressos amb relació amb les despeses pressupostades o bé 
d’aquestes respecte a les necessitats per a les estiguin previstes. 
 
Atès que com queda palès del contingut d’aquestes reclamacions, cap de les dues fa 
cap al·lusió ni té a veure amb els expressats motius de reclamació i, per això, s’han de 
desestimar. 
 
De conformitat amb allò que regula l’article 169.2 del TRLRHL i vist l’informe 
favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, el sotasignat proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar en la seva integritat les reclamacions presentades pel senyor 
Oscar Garcia Saldaña, primer secretari de l’agrupació local del PSC a Cornellà de 
Llobregat i per la senyora Raquel Albiol i Gilabert  
 
Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM, contra l’acord del Ple celebrat el dia 7 de 
novembre de 2017, d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2018. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2018 aprovat 
inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de novembre de 2017, de 
conformitat amb l’establert a l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i a l’article 
169.2 del TRLRHL del Pressupost General per a l’exercici de 2018, integrat pels 
Pressupostos de l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Institut Municipal de 
Radiodifusió Cornellà de Llobregat i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de 
l’Empresa Municipal amb capital íntegrament municipal; Societat Promoció Social, 
Urbana i Econòmica de Cornellà, Societat Anònima (PROCORNELLÀ) i, el resum dels 
quals segons l’estat de consolidació per capítols pressupostaris i expressats en euros 
és el següent: 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
       

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ 
PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1 DESPESES PERSONAL 28.795.978,00 181.206,00 3.629.570,00 0,00 32.606.754,00 
2 BENS I SERVEIS 36.995.621,00 27.444,00 8.012.740,00 -576.500,00 44.459.305,00 
3 DESPESES FINANC. 27.528,00 0,00 710.000,00 0,00 737.528,00 
4 TRANSF.CORRENTS 12.437.595,00 0,00 0,00 -2.639.370,00 9.798.225,00 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 1.000,00    1.000,00 

 OPERACIONS CORRENTS 78.257.722,00 208.650,00 12.352.310,00 -3.215.870,00 87.602.812,00 

6 INVERSIONS REALS 3.364.043,00 0,00 0,00 0,00 3.364.043,00 
7 TRANSF.CAPITAL 1.654.000,00 0,00 0,00 0,00 1.654.000,00 
8 ACTIUS FINANCERS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 2.303.122,00 0,00 2.303.122,00 

 OPERACIONS DE CAPITAL 5.019.043,00 0,00 2.303.122,00 0,00 7.322.165,00 

 TOTAL DESPESES 83.276.765,00 208.650,00 14.655.432,00 -3.215.870,00 94.924.977,00 
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CAPÍTOL DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ 
PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1 IMPOSTOS DIRECTES 42.614.840,00 0,00 0,00 -535.000,00 42.079.840,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 3.157.319,00 0,00 0,00 0,00 3.157.319,00 
3 TAXES I ALTRES ING. 9.157.871,00 33.920,00 16.831.940,00 -41.500,00 25.982.231,00 
4 TRANSF.CORRENTS 23.547.648,00 174.370,00 2.699.550,00 -2.639.370,00 23.782.198,00 
5 ING.PATRIMONIALS 389.118,00 360,00 30.720,00 0,00 420.198,00 

 OPERACIONS CORRENTS 78.866.796,00 208.650,00 19.562.210,00 -3.215.870,00 95.421.786,00 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 
7 TRANSF.CAPITAL 2.409.969,00 0,00 0,00 0,00 2.409.969,00 
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 396.400,00 0,00 396.400,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 OPERACIONS DE CAPITAL 4.409.969,00 0,00 396.400,00 0,00 4.806.369,00 

 TOTAL INGRESSOS 83.276.765,00 208.650,00 19.958.610,00 -3.215.870,00 100.228.155,00 

 
 
Tercer.- Publicar el pressupost definitivament aprovat en els termes de l’article 169.3 
del TRLRHL, mitjançant edicte en el BOP de Barcelona i en el Cornellà Informa. 
 
Quart.- Trametre el pressupost general de l’Ajuntament definitivament aprovat al 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en els termes i en els 
terminis establerts per aquestes administracions. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:51 al 00:14:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=291.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria simple 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, 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=291.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=291.0
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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 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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT CINQUÈ.- SOL·LICITAR A UNICEF, COMITÈ ESPANYOL INICIAR ELS 
TRÀMITS PER A LA RENOVACIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT 
AMIGA DE LA INFÀNCIA, PER A PODER COMPTAR, POSTERIORMENT, AMB EL 
SEU RECOLZAMENT I COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, 
MILLORA CONTINUA I INNOVACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA A LA NOSTRA LOCALITAT. 

Sol·licitar a Unicef, Comitè 
Espanyol iniciar tràmits 
per a la renovació del 

segell de reconeixement 
Ciutat Amiga de la 
Infància. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta sobre el Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per 
UNICEF Comitè Espanyol, que té per objectiu general de promoure l’aplicació de la 
Convenció sobre els Drets del Nen (Organització de Nacions Unides, 1989), de la que 
el nostre país és signatari, a l’àmbit dels Governs Locals. 
 
Atès que, aquest programa té com a pilars fonamentals el disseny de polítiques 
públiques eficaces, basades a la Convenció sobre els Drets dels Nens i enfocades als 
drets i a l’equitat; la promoció de la participació infantil i adolescent; i el impuls a les 
aliances entre tots els actors relacionats amb la infància a nivell municipal. 
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Vist que, el Programa Ciutats Amigues de la Infància es va posar en funcionament a 
Espanya a l’any 2001, i té el recolzament del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’Institut Universitari UAM-
UNICEF de Necessitats i Drets de la Infància i l’adolescència (IUNDIA), i UNICEF Comitè 
Espanyol.  
 
Atès que a través del Segell de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF 
Comitè Espanyol reconeix als Governs Locals que compleixen amb els requisits 
establerts a l’efecte, que es recullen a les Bases de Convocatòria del Segell CAI 2017-
2018. 
 
Vist que, el Programa de Reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància i el Segell de 
Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància afavoriren els interessos de la població en 
general i de la infància en particular; consideren, també, que el nostre municipi 
compleix amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria oberta per 
UNICEF, Comitè Espanyol; i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a 
la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen a la nostra localitat. 
 
Per tot això, la Presidenta – Delegada de la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Polítiques Socials i Comunitàries, proposa al Ple de l’Ajuntament d’adopció del 
següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a UNICEF, Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a la renovació del 
Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, per a poder comptar, 
posteriorment, amb el seu recolzament i col·laboració per al desenvolupament, 
millora continua i innovació de les polítiques d’infància i adolescència a la nostra 
localitat. 
 
Segon.- Notificar l’acord aprovat a UNICEF, Comitè Espanyol per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment 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 00:14:30 al 00:16:04 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=870.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i 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, 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 de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- DECLARAR LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES SITUADES A 
L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA I L’EDIFICI CONSISTORIAL, COM 
A BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=870.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=870.0
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Declarar restes 
arqueològiques Església 
Santa Maria i edifici 

Consistorial, com a bé 
cultual d’interès local. 

DICTAMEN 
... 
 
La Tinenta d’Alcalde de Cultura i Igualtat i Presidenta de la Comissió Informativa de 
Polítiques Socials i Comunitàries, eleva al Ple Municipal, per a la seva consideració i 
votació, la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha desenvolupat d’una forma continuada 
polítiques efectives amb l’objectiu de conservar i preservar el llegat patrimonial de la 
ciutat. Aquestes polítiques es basen especialment en la revisió efectuada l’any 1996, 
del Catàleg i Pla Especial de Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic, especialment 
dirigit a la protecció del nostre patrimoni cultural immoble. Aquest Catàleg i Pla 
Especial va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 
17 de juliol de 2002 i actualment incorpora vint i nou edificis singulars, tres conjunts 
urbans i un perímetre de protecció arqueològica. 
 
La llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC número 1807 
d’11 d’octubre de 1993) permet als ajuntaments protegir jurídicament de forma 
singular i específica, qualsevol bé immoble que l’ajuntament consideri que té 
determinats valors històrics, artístics o culturals, mitjançant la figura del Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL). L’article 17 d’aquesta llei deixa clar que la competència per a 
declarar BCIL correspon als ajuntaments en els municipis de més de 5.000 habitants, 
mitjançant la tramitació d’un expedient administratiu en el que ha de constar 
l’informe previ d’un tècnic en patrimoni cultural. 
 
Segons la Disposició Addicional Primera de la mencionada llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català, passen automàticament a tenir la consideració de BCIL tots els béns 
radicats a Catalunya que en el moment de l’entrada en vigor de la llei 9/1993 estaven 
inclosos en catàlegs de patrimoni arquitectònic incorporats a plans urbanístics. Com 
que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ja tenia aprovat un Pla Especial i Catàleg 
de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic des de l’any 1985, la major 
part de les peces incloses en el dit Catàleg, al ser aprovat amb anterioritat a l’entrada 
en vigor de la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, cal considerar-les 
automàticament com a BCIL. 
 
Els anys 2009 i 2010, l’Ajuntament de la ciutat va impulsar unes obres de reforma i 
millora de l’espai situat entorn de la plaça de l’Església i l’edifici consistorial. En el 
marc d’aquestes obres es van descobrir un conjunt de restes arqueològiques d’un 
gran valor històric, arquitectònic i simbòlic, que van permetre situar l’origen del 
nostre municipi en època romana. Aquestes restes no estan incorporades al Catàleg i 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni, ja que han estat descobertes en una data 
posterior a l’aprovació de l’esmentat Catàleg i Pla Especial, per la qual cosa és 
necessari dotar el jaciment d’algun tipus de protecció. 
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Vista la informació gràfica, fotogràfica i planimetria que descriu la singularitat de les 
dites restes, així com les seves característiques històriques i arquitectòniques. 
 
Vist l’informe redactat pel Director de les excavacions realitzades els anys 2009 i 
2010, en que realitza un acurat estudi dels valors històrics i culturals d’aquestes restes 
arqueològiques, així com la seva extraordinària importància per documentar els 
orígens històrics del municipi. 
 
Atès el valor simbòlic d’aquestes restes que resumeixen els orígens remots del nostre 
municipi, així com la implicació de Cornellà en l’època romana i medieval en el marc 
territorial del curs baix del riu Llobregat. 
 
Atès que aquestes restes constitueixen en l’actualitat el lligam reconeixible de 
l’evolució històrica del municipi de Cornellà des del seus orígens, tot constituint una 
font d’informació històrica imprescindible per conèixer els orígens i llur evolució 
posterior. 
 
La Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, eleva al 
Ple Municipal per la seva consideració i votació els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar les restes arqueològiques situades a l’entorn de l’església de Santa 
Maria i l’edifici consistorial, com a Bé Cultural d’Interès Local, d’acord amb el que 
preveu l’article número 17 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català. 
 
Segon.- Donar audiència als interessats perquè en el termini de quinze dies hàbils 
puguin fer les seves al·legacions, en el ben entès que passats aquests quinze dies si no 
s’efectua cap tipus d’al·legació l’expedient es donarà per aprovat. 
 
Tercer.- Comunicar l’esmentada resolució al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de que procedeixi a la seva inscripció al Catàleg de 
Patrimoni Cultural Català. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a totes les entitats culturals de Cornellà, amb atenció 
especial a l’entitat l’Avenç de Cornellà, al tractar-se d’una entitat especialment 
dedicada a la defensa i promoció del Patrimoni Cultural de la ciutat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:05 al 00:23:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=965.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=965.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=965.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per majoria dels assistents al Ple, amb l’abstenció dels 
Grups Municipals del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 
Ruiz, d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio Gómez Márquez 
i del C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez Fernández i 
Daniel Martínez Rodríguez, i amb el vot en contra del Grup Municipal de 
CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel Camacho Hervás, José 
David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda, declarar-los d’urgència, de 
conformitat amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, 
i es passa a tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT PRIMER.- DESESTIMAR AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL 
CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ I APROVAR DEFINITIVAMENT LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ, LES ORDENANCES FISCALS I EL LLISTAT DE CARRERS. 

Desestimar al·legacions i 
aprovar definitivament la 
modificació de 
l’Ordenança General de 

Gestió, Recaptació i 
Inspecció, les Ordenances 
Fiscals i el Llistat de 
Carrers. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’acord del Ple Municipal en sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2017, 
d’aprovació provisional de modificació de l’Ordenança General de Gestió, recaptació i 
inspecció, de les Ordenances Fiscals i del Llistat de Carrers, per al proper exercici de 
2018. 
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Vist l’informe emes per la Directora de Gestió Tributaria. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals. 
 
Atès que l’esmentat acord ha estat exposat al públic, durant 30 dies, segons anunci 
d’exposició publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 3 de novembre de 2017, 
als efectes de presentar reclamacions, de conformitat amb el que disposa l’article 17 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que el termini d’exposició ha finalitzat el dia 18 del present mes de desembre. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública s’ha presentat les següents 
reclamacions: 
 
Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, en data 7 de desembre de 
2017, amb número de Registre d’Entrada General 44362. 
 
Atès que el Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per Cornellà, formula la seva 
reclamació contra les ordenances fiscals i extrems que tot seguit s’especifiquen: 
 
QUESTIO PREVIA.- SENTENCIA DEL TJUE DERIVA DE L’ASSUMPTE” C-74/16, 
CONGREGACIÓN DE ESCUELAS PIAS PROVINCIA BETANIA/AYUNTAMIENTO DE 
GETAFE”. 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va dictar sentencia “C-74/16 
Congregación de Escuela Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe”, que obre 
la porta a posar fir a una part dels privilegis fiscals de l’Església Catòlica i que fins ara 
es justificaven normativament en el marc de l’exempció d’alguns impostos per a tots 
els Ajuntament arran del conveni del 3 de gener de 1979 entre l’Estat Espanyol i la 
Santa Seu. 
 
Aquesta Sentencia del TJUE, que es va fer publica el passat mes de juny de 2017, 
determina que les exempcions fiscals a l’Església Catòlica a Espanya “poden constituir 
ajudes estatals prohibides”, en cas que s’atorguin “en relació amb activitats 
econòmiques com ara l’ensenyança no subvencionada”, en considerar-se “contraris a 
la lliure competència” (per nosaltres al principi d’igualtat), segons apunta el 
dictamen. 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea precisa a la mateixa Sentencia que aquestes 
activitats d’ensenyament no subvencionat son, per exemple, els centres que ofereixen 
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educació no obligatòria (preescolar, batxillerat, etc.) i “semblen revestir caràcter 
econòmic”, donat que el seu finançament es fa mitjançant el pagament de les 
matricules i mensualitat dels alumnes o les seves famílies. 
 
Donat que l’exempció fiscal a aquest edificis propietat de l’Església, on l’activitat 
desenvolupada no es el culte religiós i que comporta activitat privada, pot suposar 
una “ajuda estatal prohibida” segons contempla el criteri del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea resulta obligació legal eliminar a la normativa interna regulacions 
contraries a la referida sentencia. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST DE BENS IMMOBLES. 
 
L’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia de l’Impost de Bens Immobles que 
estableix en el seu article 5.1 B) el següent literal com a exempcions: 
 
“Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert 
en l’article 16 de la Constitució”. 
 
Aquesta regulació resulta ara mateix contrària a la normativa de la UE per ser la 
seva aplicació genèrica contrària a la sentència del TJUE “C-74/16 Congregación de 
Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe”. Atenent a aquesta 
circumstància proposem el següent redactat per l’article 5.1B) de l’Impost de Bens 
Immobles: 
 
“Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert 
en l’article 16 de la Constitució, sempre que el supòsit no sigui contrari als Tractats 
de la Unió Europea en els termes que estableix la sentència del TJUE derivada de 
l’Assumpte “C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia 
Betania/Ayuntamiento de Getafe”. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES. 
 
L’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia relativa a l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal núm. 5) que estableix en el 
seu article 4.2 el següent literal com a exempcions: 
 
“Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 
Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres 
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i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i 
els seus habitatges.” 
 
Aquesta regulació resulta ara mateix contrària a la normativa de la UE per ser la 
seva aplicació genèrica contrària a la sentència del TJUE “C-74/16 Congregación de 
Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe”. Atenent a aquesta 
circumstància proposem el següent redactat per l’article 4.2 de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 
 
“Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 
Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres 
i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i 
els seus habitatges, sempre que el supòsit no sigui contrari als Tractats de la Unió 
Europea en els termes que estableix la sentència del TJUE derivada de l’Assumpte 
“C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de 
Getafe”. 
 
 
Vistes les al·legacions formulades pel Grup Municipal Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1: IMPOST DE BENS IMMOBLES. 
 
L’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia de l’Impost de Bens Immobles que 
estableix en el seu article 5.1 B) el següent literal com a exempcions: 
 
“Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert 
en l’article 16 de la Constitució”. 
 
Aquesta regulació resulta ara mateix contrària a la normativa de la UE per ser la 
seva aplicació genèrica contrària a la sentència del TJUE “C-74/16 Congregación de 
Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe”. Atenent a aquesta 
circumstància proposem el següent redactat per l’article 5.1B) de l’Impost de Bens 
Immobles: 
 
“Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i 
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert 
en l’article 16 de la Constitució, sempre que el supòsit no sigui contrari als Tractats 
de la Unió Europea en els termes que estableix la sentència del TJUE derivada de 
l’Assumpte “C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia 
Betania/Ayuntamiento de Getafe”. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS 
I OBRES. 
 
L’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia relativa a l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal núm. 5) que estableix en el 
seu article 4.2 el següent literal com a exempcions: 
 
“Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 
Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres 
i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i 
els seus habitatges.” 
 
Aquesta regulació resulta ara mateix contrària a la normativa de la UE per ser la 
seva aplicació genèrica contrària a la sentència del TJUE “C-74/16 Congregación de 
Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe”. Atenent a aquesta 
circumstància proposem el següent redactat per l’article 4.2 de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 
 
“Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 
Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres 
i Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i 
els seus habitatges, sempre que el supòsit no sigui contrari als Tractats de la Unió 
Europea en els termes que estableix la sentència del TJUE derivada de l’Assumpte 
“C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de 
Getafe”. 
 
 
L’exempció fiscal que es sol·licita respecte a l’Impost de Bens Immobles i al Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres respecte els edificis propietat de l’Església 
argumentant que l’activitat desenvolupada no es el culte religiós i que comporta 
activitat econòmica privada ates que son centres d’ensenyament que semblen tenir 
caràcter econòmic. 
 
No es pot estimar ates que aquesta exempció fiscal no vulnera la prohibició de 
l’article 107 del TFUE, apartat 1 sempre que afecti a un edifici escolar utilitzat per 
l’Església Catòlica no per la prestació comercial de serveis d’ensenyament sinó per la 
prestació de serveis d’ensenyament en el marc de la seva labor social, cultural i 
educativa. 
 
Nomes seria un ajut estatal prohibit en aquells casos en que l’edifici s’utilitzés amb 
fins genuïnament comercials. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en us de les atribucions que legalment te conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Desestimar pels arguments exposats, l’al·legació del GRUP MUNICIPAL 
CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, les Ordenances Fiscals i el Llistat de Carrers que tot seguit 
s’indiquen, amb les modificacions exposades les quals han de regir a l’exercici de 
2018, i que figuren a l’annex número I del present acord. 
 
Número Tribut  
 
 Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
1 Impost sobre bens immobles. 
 
3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa  
 urbana. 
 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
9 Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i  
 instal·lacions. 
 
10 Taxa per recollida de residus comercials i/o industrials i d’altres serveis 

mediambientals. 
 
11 Taxa de cementiri municipal. 
 
12 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
13 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
 
14 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 
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16 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
17 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, les reserves 

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

públiques municipals. 
 
19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses activitats.  
 
20 Taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats municipals. 
 
21 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i qualsevulla altres de 

naturalesa semblant i als serveis municipals de sanitat i consum. 
 
22 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions municipals. 
 
23 Taxa per la prestació en l’escola d’educació especial virolai.  
 
25 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el subsòl de la 

via pública de titularitat municipal i l’ocupació de la via pública amb 
armaris de serveis. 

 
 

Llistat de carrers. 
 
 
Tercer.- Disposar el següent: 
 
1) Que es publiqui el text íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals 

respectives, en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
2) Que les modificacions de les Ordenances Fiscals entrin en vigor l’1 de gener de 

2018. 
 
3) Que es notifiqui el present acord al Grup Municipal  Cornellà en Comú – Crida per 

Cornellà. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen 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. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:03 al 00:31:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=1383.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

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, 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. 
 

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

Sanglas. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=1383.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=1383.0


 
 

 
 

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

 

 31 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, CONTRA 
ELS ACOMIADAMENTS DEL PLA DE REESTRUCTURACIÓ DE INDÚSTRIES TITAN 
S.A.U. I EN SUPORT DE LA READMISSIÓ.- 

Moció CEC-CPC, contra els 
acomiadaments del Pla de 
reestructuració de 
indústries Titan S.A.U. i en 

suport de la readmissió. 

MOCIÓ 
... 
 
Una de les empreses químiques més grans a la comarca del Baix Llobregat, 
INDÚSTRIES TITAN SAU, ubicada al Polígon Pratenc, líder en el sector de la producció 
catalana de pintures i a la qual van treballar fins a 690 persones l’any 2006, algunes 
de Cornellà de Llobregat, es troba al mig d’un pla de reestructuració laboral i un 
brutal canvi de model productiu i empresarial. 
 
Aquesta reestructuració està suposant, segons dades del comitè intercentres (CO.BAS 
i UGT) una reducció de la plantilla de fins a 70 treballadors i treballadores a l’últim 
any, tant fent ús dels cessaments pactats o buscats, com amb l’externalització de 
producció, que fins ara es feia a les plantes del Baix Llobregat, i l’acomiadament 
directe i individual de 13 persones, argüint motius objectius, el passat mes d’octubre. 
 
En un comunicat signat pels dos sindicats (CO.BAS i UGT) s’explica que “la voluntat de 
l’empresa, manifestada directament als representants dels treballadors, és seguir 
acomiadant fins a aconseguir els seus objectius econòmics: reduir en un 10% els 
costos salarials sobre la facturació, el qual equival a eliminar un 33% de la plantilla”. 
 
Al mateix temps l’esmentat comunicat assenyala que la via escollida ha sigut els 
acomiadaments individuals, eludint així la via dels acomiadaments col·lectius que 
obliga a demostrar a l’empresa que realment existeixen causes legals per a això i en 
cas que així es determini, obrir vies de negociació amb els i les representants de les i 
els treballadors. 
 
L’empresa TITAN va ser fundada per la família Folch i Rusiñol l’any 1917 i avui és 
encara la propietària i màxima accionista. TITAN, tot i tancar 2016 amb una 
facturació de 103 milions d’euros i uns beneficis nets de 2,3 milions d’euros, i tot i no 
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haver declarat pèrdues a cadascun dels 100 anys de vida, està immersa en seriosos 
problemes financers a causa d’operacions especulatives de ris, a través de la 
participació del 25% en la societat FAMOL., suposant aquestes operacions una pèrdua 
de 90 milions per a TITAN després de la caiguda d’un 86% del valor de les accions del 
Banc Sabadell. 
 
La societat FAMOL, de la qual també formava part la família Lara i Isaak Andic, 
propietari de la marca MANGO, va comprar a l’any 2006 un paquet d’accions del 
Banc Sabadell valorat en uns 500 milions d’euros que es va ampliar posteriorment fins 
a superar els 1.300 milions d’euros. Aquestes accions van perdre en tan sols 10 anys 
el 86% del seu valor. 
 
Els representants dels treballadors i treballadores de TITAN assenyalen que aquest 
daltabaix financer ha comportat una sèrie de préstecs i refinançaments que de forma 
qüestionable s’han imputat a l’empresa. I afegint als acomiadaments, la 
descapitalització de la mateixa empresa, mitjançant la venda d’un edifici industrial i 
de terrenys, així com la possible venda de la seva seu corporativa. 
 
Ateses les mobilitzacions del comitè intercentres de TITAN que van començar el 
passat 21 de novembre, en format de vaga parcial d’aturades de dues hores cada 
dimarts i dijous, fins a concloure l’any, per a exigir la readmissió dels seus companys i 
companyes acomiadades, que s’aturin tots els acomiadaments futurs previstos i 
denunciar la política de destrucció d’ocupació que està posant en marxa l’empresa. 
 
Atès que aquestes decisions per part de la direcció i gerència de TITAN afecten la 
nostra societat, tant amb la destrucció de llocs de treball i la seva possible 
precarització, com també per a l’activitat de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Atès que les administracions locals, com a representació democràtica de les veïnes i 
veïns tenen el deure de defensar els llocs de feina i uns salaris justos per a la seva 
ciutadania, així com vetllar per a mantenir economia productiva al seu territori 
proper. 
 
Atès que existeix una constància, per part dels representants de les treballadores de 
TITAN, de la voluntat de l’empresa de reduir fins a un 33% la plantilla, tenint beneficis 
nets any rere any. 
 
Atès que una empresa referent al sector i les seves relacions laborals tenen impacte 
en la resta del sector productiu del territori. 
 
Atès que aquesta reestructuració laboral a TITAN és paradigmàtica dels processos 
empresarials que de forma injusta carreguen a les plantilles i treballadores les 
pèrdues de gestions financeres especulatives de risc, dels últims anys. 
 
El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar el pla de reestructuració actual de TITAN que posa en risc llocs de 
treball de veïnes i veïns de la nostra comarca, a causa de situacions financeres 
desvinculades de l’activitat productiva de l’empresa, que acumula beneficis i cap 
pèrdua, als seus 100 anys d’història. 
 
Segon.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN i 
amb les seves mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal acomiadat fins 
ara i en la seva lluita contra cap acomiadament més. 
 
Tercer.- Concretar aquesta mostra de solidaritat amb la difusió d’aquests acords 
mitjançant els canals de comunicació municipals habituals de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat (nota de premsa, web municipal...), amb la penjada d’una 
pancarta a l’edifici de l’Ajuntament contra els acomiadaments a TITAN, i posant a 
disposició de la plataforma d’afectats o del seu comitè de suport, un local municipal, 
en cas que sigui necessari i es demani per les afectades pels acomiadaments a TITAN. 
 
Quart.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels treballadors i treballadores 
acomiadats i a que anul·li els seus plans de reestructuració laboral. 
 
Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords al les seccions sindicals territorials de 
Cornellà, el Prat i el Baix Llobregat de CO.BAS, UGT, CCOO, CGT, CNT, IAC i COS, així 
com a les sectorials sindicals del gremi d’indústria química, a l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i a la gerència d’Indústries TITAN S.A.U. 

... 
 
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 46048: 
... 
 
Esmena de modificació de l’acord tercer en aquest sentit: 
 
Tercer.- Concretar aquesta mostra de solidaritat amb la difusió d’aquests acords 
mitjançant els canals de comunicació municipals habituals de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. Així mateix, oferir als treballadors i treballadores de Titan 
residents a la ciutat, els serveis del Departament d’Ocupació per fer un seguiment i 
diagnosi individuals com a eines de promoció de la recerca de feina i de 
reincorporació al mercat laboral. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:31:25 al 00:50:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=1885.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP  

 
L’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la majoria absoluta 
dels membres del Ple. 
 

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, 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 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. 
 

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/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=1885.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=1885.0


 
 

 
 

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

 

 35 

MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Una de les empreses químiques més grans a la comarca del Baix Llobregat, 
INDÚSTRIES TITAN SAU, ubicada al Polígon Pratenc, líder en el sector de la producció 
catalana de pintures i a la qual van treballar fins a 690 persones l’any 2006, algunes 
de Cornellà de Llobregat, es troba al mig d’un pla de reestructuració laboral i un 
brutal canvi de model productiu i empresarial. 
 
Aquesta reestructuració està suposant, segons dades del comitè intercentres (CO.BAS 
i UGT) una reducció de la plantilla de fins a 70 treballadors i treballadores a l’últim 
any, tant fent ús dels cessaments pactats o buscats, com amb l’externalització de 
producció, que fins ara es feia a les plantes del Baix Llobregat, i l’acomiadament 
directe i individual de 13 persones, argüint motius objectius, el passat mes d’octubre. 
 
En un comunicat signat pels dos sindicats (CO.BAS i UGT) s’explica que “la voluntat de 
l’empresa, manifestada directament als representants dels treballadors, és seguir 
acomiadant fins a aconseguir els seus objectius econòmics: reduir en un 10% els 
costos salarials sobre la facturació, el qual equival a eliminar un 33% de la plantilla”. 
 
Al mateix temps l’esmentat comunicat assenyala que la via escollida ha sigut els 
acomiadaments individuals, eludint així la via dels acomiadaments col·lectius que 
obliga a demostrar a l’empresa que realment existeixen causes legals per a això i en 
cas que així es determini, obrir vies de negociació amb els i les representants de les i 
els treballadors. 
 
L’empresa TITAN va ser fundada per la família Folch i Rusiñol l’any 1917 i avui és 
encara la propietària i màxima accionista. TITAN, tot i tancar 2016 amb una 
facturació de 103 milions d’euros i uns beneficis nets de 2,3 milions d’euros, i tot i no 
haver declarat pèrdues a cadascun dels 100 anys de vida, està immersa en seriosos 
problemes financers a causa d’operacions especulatives de ris, a través de la 
participació del 25% en la societat FAMOL., suposant aquestes operacions una pèrdua 
de 90 milions per a TITAN després de la caiguda d’un 86% del valor de les accions del 
Banc Sabadell. 
 
La societat FAMOL, de la qual també formava part la família Lara i Isaak Andic, 
propietari de la marca MANGO, va comprar a l’any 2006 un paquet d’accions del 
Banc Sabadell valorat en uns 500 milions d’euros que es va ampliar posteriorment fins 
a superar els 1.300 milions d’euros. Aquestes accions van perdre en tan sols 10 anys 
el 86% del seu valor. 
 
Els representants dels treballadors i treballadores de TITAN assenyalen que aquest 
daltabaix financer ha comportat una sèrie de préstecs i refinançaments que de forma 
qüestionable s’han imputat a l’empresa. I afegint als acomiadaments, la 
descapitalització de la mateixa empresa, mitjançant la venda d’un edifici industrial i 
de terrenys, així com la possible venda de la seva seu corporativa. 
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Ateses les mobilitzacions del comitè intercentres de TITAN que van començar el 
passat 21 de novembre, en format de vaga parcial d’aturades de dues hores cada 
dimarts i dijous, fins a concloure l’any, per a exigir la readmissió dels seus companys i 
companyes acomiadades, que s’aturin tots els acomiadaments futurs previstos i 
denunciar la política de destrucció d’ocupació que està posant en marxa l’empresa. 
 
Atès que aquestes decisions per part de la direcció i gerència de TITAN afecten la 
nostra societat, tant amb la destrucció de llocs de treball i la seva possible 
precarització, com també per a l’activitat de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Atès que les administracions locals, com a representació democràtica de les veïnes i 
veïns tenen el deure de defensar els llocs de feina i uns salaris justos per a la seva 
ciutadania, així com vetllar per a mantenir economia productiva al seu territori 
proper. 
 
Atès que existeix una constància, per part dels representants de les treballadores de 
TITAN, de la voluntat de l’empresa de reduir fins a un 33% la plantilla, tenint beneficis 
nets any rere any. 
 
Atès que una empresa referent al sector i les seves relacions laborals tenen impacte 
en la resta del sector productiu del territori. 
 
Atès que aquesta reestructuració laboral a TITAN és paradigmàtica dels processos 
empresarials que de forma injusta carreguen a les plantilles i treballadores les 
pèrdues de gestions financeres especulatives de risc, dels últims anys. 
 
El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar el pla de reestructuració actual de TITAN que posa en risc llocs de 
treball de veïnes i veïns de la nostra comarca, a causa de situacions financeres 
desvinculades de l’activitat productiva de l’empresa, que acumula beneficis i cap 
pèrdua, als seus 100 anys d’història. 
 
Segon.- Expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores de TITAN i 
amb les seves mobilitzacions en defensa de la readmissió del personal acomiadat fins 
ara i en la seva lluita contra cap acomiadament més. 
 
Tercer.- Concretar aquesta mostra de solidaritat amb la difusió d’aquests acords 
mitjançant els canals de comunicació municipals habituals de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. Així mateix, oferir als treballadors i treballadores de Titan 
residents a la ciutat, els serveis del Departament d’Ocupació per fer un seguiment i 
diagnosi individuals com a eines de promoció de la recerca de feina i de 
reincorporació al mercat laboral. 
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Quart.- Instar a Indústries TITAN SAU a la readmissió dels treballadors i treballadores 
acomiadats i a que anul·li els seus plans de reestructuració laboral. 
 
Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords al les seccions sindicals territorials de 
Cornellà, el Prat i el Baix Llobregat de CO.BAS, UGT, CCOO, CGT, CNT, IAC i COS, així 
com a les sectorials sindicals del gremi d’indústria química, a l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat i a la gerència d’Indústries TITAN S.A.U. 

... 
 
 
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’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. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 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. 
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PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE RECICLATGE D’ENVASOS PER INCENTIUS.- 

Moció C’s, per a la 
instal·lació de màquines 
de reciclatge d’envasos per 

incentius. 

MOCIÓ 
... 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Són molts els països i regions a nivell internacional que estan conscienciats amb la 
gestió responsable de residus. Els espanyols consumim la mateixa quantitat de 
begudes envasades que els alemanys, malgrat que la seva població és gairebé el 
doble que la nostra. 
 
Hem de ser conscients de la responsabilitat moral que suposa ser un dels grans 
consumidors d’envasos per càpita. 
 
La implantació de mètodes innovadors de recollida selectiva és la clau per aconseguir 
la sostenibilitat, aconseguint reutilitzar el major nombre d’envasos en una “segona 
vida” i estalviant així l’energia que es consumeix en crear aquests envasos des de 
zero. 
 
Existeixen mètodes responsables de reciclatge selectiu d’envasos que a més 
incentiven a les persones que reciclen i generen conscienciació social. Són coneguts 
també com “vending invers”. 
 
Amb aquesta proposta, arran de les mocions presentades en el ple durant aquest any 
de 2017 per ICV-EUiA sobre gestió de residus i d’ERC sobre la creació del Pla de 
Prevenció de Residus (aprovades ambdues per unanimitat del ple) pretenem que es 
presti especial atenció a la gestió de residus de tipus lleuger, com són envasos de 
plàstics, metàl·lics i tipus “brick”. 
 
El reciclatge per incentius es ve aplicant en molts països europeus. Consisteix en 
l’existència de màquines de dipòsit d’envasos, d’igual aparença que les màquines 
expenedores de vending, on la persona que diposita aquests envasos, rep de manera 
directa i instantània un incentiu quan reciclen. 
 
En alguns països l’incentiu és econòmic o a través de tiquets descompte. En aquest 
cas, el nostre Grup Municipal proposa que els incentius que s’obtinguin siguin 
descomptes i promocions d’activitats d’oci/culturals organitzades, patrocinades o 
promogudes per l’Ajuntament. 
 
També es poden oferir promocions i descomptes de comerços locals que decideixin 
col·laborar. Creiem que aquesta mesura també pot ajudar a promoure i incentivar el 
comerç, fomentant el flux comercial en els locals que s’adhereixin, a més de millorar 
la seva imatge de compromís amb el medi ambient, el reciclatge i la conscienciació 
social. 
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Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía proposa al Ple que s’adopti el següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Dins del Pla de Gestió Local de Residus que s’està redactant es valori 
mitjançant un estudi tècnic la implantació d’aquestes màquines de reciclatge en 
diferents espais de la nostra ciutat. Aquest informe serà lliurat en la Comissió 
pertinent. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Esmena de modificació del paràgraf cinquè de l’exposició de motius en aquest 
sentit: 
 
Amb aquesta proposta, arran de les mocions presentades en el ple durant aquest any 
de 2017 per ICV-EUiA sobre gestió de residus i d’ERC sobre la creació del Pla de 
Prevenció i Gestió Local de residus (aprovades ambdues per unanimitat del ple) 
pretenem que es presti especial atenció a la gestió de residus de tipus lleuger, com 
són envasos de plàstics, metàl·lics i tipus “brick”. 
 
 
Esmena de modificació de l’acord primer en aquest sentit: 
 
Primer.- Dins del Pla de Prevenció i Gestió Local de residus que s’està redactant es 
valori mitjançant un estudi tècnic la implantació d’aquestes màquines de reciclatge 
en diferents espais de la nostra ciutat. Aquest informe serà lliurat en la Comissió 
pertinent. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:50:22 al 00:59:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=3022.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=3022.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=3022.0
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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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Són molts els països i regions a nivell internacional que estan conscienciats amb la 
gestió responsable de residus. Els espanyols consumim la mateixa quantitat de 
begudes envasades que els alemanys, malgrat que la seva població és gairebé el 
doble que la nostra. 
 
Hem de ser conscients de la responsabilitat moral que suposa ser un dels grans 
consumidors d’envasos per càpita.  
 
La implantació de mètodes innovadors de recollida selectiva és la clau per aconseguir 
la sostenibilitat, aconseguint reutilitzar el major nombre d’envasos en una “segona 
vida” i estalviant així l’energia que es consumeix en crear aquests envasos des de 
zero. 
 
Existeixen mètodes responsables de reciclatge selectiu d’envasos que a més 
incentiven a les persones que reciclen i generen conscienciació social. Són coneguts 
també com “vending invers”. 
 
Amb aquesta proposta, arran de les mocions presentades en el ple durant aquest any 
de 2017 per ICV-EUiA sobre gestió de residus i d’ERC sobre la creació del Pla de 
Prevenció i Gestió Local de residus (aprovades ambdues per unanimitat del ple) 
pretenem que es presti especial atenció a la gestió de residus de tipus lleuger, com 
són envasos de plàstics, metàl·lics i tipus “brick”. 
 
El reciclatge per incentius es ve aplicant en molts països europeus. Consisteix en 
l’existència de màquines de dipòsit d’envasos, d’igual aparença que les màquines 
expenedores de vending, on la persona que diposita aquests envasos, rep de manera 
directa i instantània un incentiu quan reciclen. 
 
En alguns països l’incentiu és econòmic o a través de tiquets descompte. En aquest 
cas, el nostre Grup Municipal proposa que els incentius que s’obtinguin siguin 
descomptes i promocions d’activitats d’oci/culturals organitzades, patrocinades o 
promogudes per l’Ajuntament. 
 
També es poden oferir promocions i descomptes de comerços locals que decideixin 
col·laborar. Creiem que aquesta mesura també pot ajudar a promoure i incentivar el 
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comerç, fomentant el flux comercial en els locals que s’adhereixin, a més de millorar 
la seva imatge de compromís amb el medi ambient, el reciclatge i la conscienciació 
social. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía proposa al Ple que s’adopti el següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Dins del Pla de Prevenció i Gestió Local de residus que s’està redactant es 
valori mitjançant un estudi tècnic la implantació d’aquestes màquines de reciclatge 
en diferents espais de la nostra ciutat. Aquest informe serà lliurat en la Comissió 
pertinent. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Gómez Márquez. 



 42 

 

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

Sanglas. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
L’IMPULS D’UN ÀREA D’ESTACIONAMENT D’AUTOCARAVANES A LA CIUTAT.- 

Moció C’s, per a l’impuls 
d’un àrea d’estacionament 
d’autocaravanes a la 

ciutat. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de C’s, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El sector del turisme amb autocaravanes té el seu origen principalment en països 
europeus com Holanda, Bèlgica o Alemanya, però també i cada vegada més a 
Espanya. 
 
Referent a això, unes dades a destacar: l'any 2016 es van vendre 3.651 vehicles 
autocaravanes noves i 5.652 de segona mà. A més cal assenyalar que al nostre país hi 
ha matriculades prop de 53.000 autocaravanes. 
 
Cada any, més de mig milió d'estrangers viatgen travessant Espanya en 
autocaravana i la majoria realitza grans rutes, tenint en compte que molts d'ells 
estan fora de les seves residències una mitjana d'entre 6 a 10 mesos. 
 
El perfil de l'usuari està canviant en aquests últims anys, cada vegada gent més jove 
s'està deixant convèncer per un model de turisme que els permet major 
independència per uns costos raonables. El autocaravanista actual no busca 
simplement una zona d'estada per un preu el més baix possible, precisament aquest 
tipus de turisme és un perfil mitjà alt, amb un bon poder adquisitiu. 
 
Ara els autocaravanistes valoren i busquen zones amb una bona comunicació amb el 
centre de les ciutats que permetin gaudir de l'oferta turística, cultural o gastronòmica 
de la zona. Aquests viatgers ja no demanden exclusivament una zona equipada prop 
de les grans vies de comunicació, ara busquen zones que els permetin una experiència 
de viatge més satisfactòria, ja que la seva economia es gasta dins de les ciutats on 
visiten. 
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Si be els beneficis més immediats són per als fabricants i distribuïdors d'aquest tipus 
de vehicles o els tallers especialitzats, també hi ha una important font d'ingressos per 
a les ciutats que serveixen de parades en les rutes d'aquests turistes. Els estudis de les 
associacions sectorials parlen de despeses diàries per autocaravanista a l'entorn dels 
50 euros; aquestes despeses es divideixen entre els negocis de restauració, o en 
general qualsevol altre tipus relacionat amb el turisme, comerços locals, distribuïdors 
de combustible, etc. 
 
Les infraestructures a Espanya per a aquest tipus de vehicles no estan encara en 
alguns casos prou desenvolupades, la qual cosa suposa que parteix dels viatgers 
continuen el seu viatge fins a Portugal o fins i tot el Marroc, on troben condicions més 
favorables. 
 
Si tenim en compte la ubicació de la nostra ciutat, la seva posició geogràfica molt 
propera a Barcelona i amb una important xarxa de comunicació de transport públic i 
la seva bona comunicació per carretera, ja que és lloc de pas en molts recorreguts, 
pot ser una zona prioritària per poder albergar una d'aquestes instal·lacions. 
 
Els aparcaments que proposa Ciutadans per a autocaravanes no han de convertir-se 
en grans i costosos projectes de construcció. Consisteix a tenir els serveis bàsics de 
subministrament elèctric, el proveïment d'aigua potable, l'evacuació de les aigües 
residuals a la xarxa de sanejament i la pròpia permanència en un recinte amb les 
mínimes garanties de seguretat. A això s’ha d’afegir una adequada il·luminació i una 
ubicació que permeti accedir al transport públic o carrils bici. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania proposa al 
Ple el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Realitzar un estudi tècnic pel departament d'Espai Públic sobre la idoneïtat i 
viabilitat per situar un àrea d'estacionament o un espai d'acolliment d'autocaravanes 
a la nostra ciutat que estigui dotada amb els serveis indispensables (llum, aigua, 
gestió de residus, seguretat) i amb una bona connexió amb transport públic. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
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... 
 
Esmena d’addició als acords: 
 
Donar trasllat d’aquest estudi a tots els grups municipals i recollir les aportacions i/o 
dels grups d’aquest estudi. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:00:00 al 01:09:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=3600.0 
 
 
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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El sector del turisme amb autocaravanes té el seu origen principalment en països 
europeus com Holanda, Bèlgica o Alemanya, però també i cada vegada més a 
Espanya. 
 
Referent a això, unes dades a destacar: l'any 2016 es van vendre 3.651 vehicles 
autocaravanes noves i 5.652 de segona mà. A més cal assenyalar que al nostre país hi 
ha matriculades prop de 53.000 autocaravanes. 
 
Cada any, més de mig milió d'estrangers viatgen travessant Espanya en 
autocaravana i la majoria realitza grans rutes, tenint en compte que molts d'ells 
estan fora de les seves residències una mitjana d'entre 6 a 10 mesos. 
 
El perfil de l'usuari està canviant en aquests últims anys, cada vegada gent més jove 
s'està deixant convèncer per un model de turisme que els permet major 
independència per uns costos raonables. El autocaravanista actual no busca 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=3600.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=3600.0
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simplement una zona d'estada per un preu el més baix possible, precisament aquest 
tipus de turisme és un perfil mitjà alt, amb un bon poder adquisitiu. 
 
Ara els autocaravanistes valoren i busquen zones amb una bona comunicació amb el 
centre de les ciutats que permetin gaudir de l'oferta turística, cultural o gastronòmica 
de la zona. Aquests viatgers ja no demanden exclusivament una zona equipada prop 
de les grans vies de comunicació, ara busquen zones que els permetin una experiència 
de viatge més satisfactòria, ja que la seva economia es gasta dins de les ciutats on 
visiten. 
 
Si be els beneficis més immediats són per als fabricants i distribuïdors d'aquest tipus 
de vehicles o els tallers especialitzats, també hi ha una important font d'ingressos per 
a les ciutats que serveixen de parades en les rutes d'aquests turistes. Els estudis de les 
associacions sectorials parlen de despeses diàries per autocaravanista a l'entorn dels 
50 euros; aquestes despeses es divideixen entre els negocis de restauració, o en 
general qualsevol altre tipus relacionat amb el turisme, comerços locals, distribuïdors 
de combustible, etc. 
 
Les infraestructures a Espanya per a aquest tipus de vehicles no estan encara en 
alguns casos prou desenvolupades, la qual cosa suposa que parteix dels viatgers 
continuen el seu viatge fins a Portugal o fins i tot el Marroc, on troben condicions més 
favorables. 
 
Si tenim en compte la ubicació de la nostra ciutat, la seva posició geogràfica molt 
propera a Barcelona i amb una important xarxa de comunicació de transport públic i 
la seva bona comunicació per carretera, ja que és lloc de pas en molts recorreguts, 
pot ser una zona prioritària per poder albergar una d'aquestes instal·lacions. 
 
Els aparcaments que proposa Ciutadans per a autocaravanes no han de convertir-se 
en grans i costosos projectes de construcció. Consisteix a tenir els serveis bàsics de 
subministrament elèctric, el proveïment d'aigua potable, l'evacuació de les aigües 
residuals a la xarxa de sanejament i la pròpia permanència en un recinte amb les 
mínimes garanties de seguretat. A això s’ha d’afegir una adequada il·luminació i una 
ubicació que permeti accedir al transport públic o carrils bici. 
 
Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadania proposa al 
Ple el següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Realitzar un estudi tècnic pel departament d'Espai Públic sobre la idoneïtat i 
viabilitat per situar un àrea d'estacionament o un espai d'acolliment d'autocaravanes 
a la nostra ciutat que estigui dotada amb els serveis indispensables (llum, aigua, 
gestió de residus, seguretat) i amb una bona connexió amb transport públic. Donar 
trasllat d’aquest estudi a tots els grups municipals i recollir les aportacions i/o dels 
grups d’aquest estudi. 

... 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació 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: 
 

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, Manuel 

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

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, EN 
SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS DE CORNELLÀ.- 

Moció ERC-AM, en suport 
als treballadors autònoms 
de Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
Actualment els treballadors autònoms representen un dels pilars de l’economia de 
Cornellà i són un motor econòmic que abasta els sectors econòmics: la indústria, el 
comerç i, especialment, els serveis. 
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En els darrers anys el nombre d’autònoms s’ha incrementat a tot Catalunya ja que és 
una forma de treball utilitzada per molts treballadors en atur per reincorporar-se a 
una activitat professional mitjançant l’autoocupació o per a canalitzar 
l’emprenedoria, posant sovint en risc els seus propis recursos i patrimoni personal. 
 
A la ciutat de Cornellà hi ha més de 4.000 treballadors afiliats al règim d’autònoms de 
la Seguretat Social, el que representa més del 11% de la població d’alta al règim de la 
Seguretat Social. 
 
La xifra de treballadors autònoms ha anat creixent amb la incorporació de noves 
activitats i emprenedors, en molts casos amb el suport de les administracions, però es 
tracta d’un sector molt vulnerable socialment, caracteritzat per l’autoexplotació i la 
pressió de sectors empresarials que externalitzen la contractació per evitar els costos 
de les altes al sistema de la seguretat social. Mostra d’aquesta vulnerabilitat el 
trobem en sectors com el comerç, on són molts els treballadors autònoms que han 
hagut de tancar en perjudici propi i del sistema de comerç local. 
 
Això fa palès que, de la mateixa forma que l’Ajuntament de Cornellà té establert 
ajudes a emprenedors en el seu primer any d’activitats, és cert que la problemàtica és 
molt més gran i afecta a molts autònoms que ja fa temps que funcionen i que no 
reben cap mena d’ajut, els quals han de fer front per si sols a totes les dificultats 
derivades de la volatilitat del mercat, dels canvis d’hàbits de consum de la societat i 
dels requeriments d’innovació constants dels seus clients. 
 
L’Ajuntament de Cornellà hauria de facilitar la consolidació de les activitats i que es 
donin les millors condicions possibles pel desenvolupament del treball dels autònoms, 
ajudar a mantenir i/o incrementar la seva activitat perquè això repercuteixi també en 
la millora de l’economia i la creació de riquesa i de més ocupació. 
 
Es del tot necessari que l’Ajuntament impulsi mesures permanents que fomentin la 
consolidació, modernització i ampliació de les activitats que realitzen en l’actualitat 
els treballadors autònoms. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un estudi municipal per l’implementació d’una bonificació en 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), en la Taxa pels serveis 
urbanístics i en d’altres taxes, com la de recollida d’escombraries de comerç, als 
autònoms de Cornellà que en diferents graus, vulguin ampliar o modernitzar les 
instal·lacions o locals on desenvolupin la seva activitat i/o contractin nous 
treballadors i/o acreditin ser subjectes de procediments legals de concurs de creditors 
o similars. 
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Segon.- Estudiar la creació d’una bonificació en les zones blaves d’aparcament i en els 
aparcaments municipals per als vehicles comercials dels treballadors autònoms de 
Cornellà que per la naturalesa de la seva activitat el vehicle comercial els hi sigui 
necessari. 
 
Tercer.- Promoure una acció informativa i formativa específica adreçada als 
autònoms per a conèixer els serveis i les accions de suport que tenen a la seva 
disposició, les alternatives que ofereix l’economia social, així com els projectes de 
millora per l’ocupació dels autònoms, consensuats amb les entitats representatives 
dels autònoms de la ciutat. 
 
Quart.- Aplicar les bonificacions tributàries derivades de l’estudi a les ordenances 
fiscals de l’any 2019. 
 
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a les associacions de 
treballadors autònoms que hi hagi a la ciutat, a la PIMEC, a la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya, als sindicats CCOO, UGT, CNT, CGT i a la 
Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:09:32 al 01:26:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=4172.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:26:36 al 01:33:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501607
8f66c0c007f?startAt=5196.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=4172.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=4172.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=5196.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795016078f66c0c007f?startAt=5196.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta: 
 
Primer prec 
... 
 
Per criteris de transparència i d’abast d’informació a la ciutadania, l’aprovació inicial 
dels pressupostos, al marge de publicar-se en el BOP, també s’hauria de publicar a la 
web municipal a fi que tota la ciutadania pogués estar informada, tenir accés als 
pressupostos i pogués fer les al·legacions si ho considerés oportú. 
 
Actualment, com a ciutadans i ciutadanes, qui vulgui estar al cas de les aprovacions 
inicials ha de fer-ho mitjançant altres butlletins, com el BOP en aquest cas. Amb la 
dificultat que això suposa de trobar, buscar, realment, el document en si. 
 
Preguem que en l’aprovació inicial dels pressupostos i d’altres procediments es 
publiqui a la web municipal en el temps i forma idoni. 

... 
 
Segon prec 
... 
 
Als grups municipals que no formem part de l’equip de govern, ens fan arribar les 
convocatòries de la Junta de Govern Local, amb el corresponent ordre del dia, en molt 
casos, les propostes consten d’aprovar bases diverses, i tot i dir que se’ns adjunten, 
mai formen part de la documentació. Preguem que enviïn tota la documentació 
referent a les propostes d’acord de les juntes de govern local, bé siguin bases o altra 
documentació. 

... 
 
Primera pregunta 
... 
 
El cap de setmana passat es va celebrar la Fira de Santa Llúcia a Cornellà, a banda de 
les parades diverses hi havia un parell d’activitats per a infants, una d’elles eren uns 
tancs simulats al mig de la carretera, on els nens amb escopetes simulades, jugaven a 
disparar-se entre ells. Considerem que un joc bèl·lic com aquest no hauria de formar 
part d’una fira de Nadal, ni hauria d’oferir-se des d’una Fira que si bé l’Ajuntament no 
organitza directament, hi participa activament en la seva realització. 
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Van haver moltes persones que van fer palesa la seva indignació el mateix dia de la 
Fira i També després mitjançant les xarxes socials. 
 
Aquesta activitat està compresa dins l’autorització municipal per a realitzar aquesta 
Fira? Pensa prendre accions l’Ajuntament per fer arribar la queixa pertinent i per 
evitar que es pugui tornar a donar a aquesta situació i/o similars en el futur? 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Dintre de l’autorització municipal el que constava era una sèrie de carpes i espais per 
a fer activitats per a nens, el que no contava era la mena d’activitat que pensaven 
desenvolupar, ja que només es demana si és el muntatge d’inflables o qualsevol tipus 
d’activitat que requereixi informes de seguretat previs, ja que des d’aquest 
Ajuntament no exercim censura prèvia de les activitats que desenvolupen les entitats. 
 
Quan es va veure l’activitat es va comentar als organitzadors que no ens semblava 
una activitat molt adequada per a una feria d’aquestes característiques, però 
evidentment no hem censurat mai les activitats organitzades per les entitats de la 
població, ni restringit la seva llibertat imposant els nostres criteris en els seus actes, 
però com he dit abans ens limitem a donar la nostra opinió. 

... 
 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El 15 de novembre es van manifestar davant d’aquest Ajuntament, amb el suport de 
CCOO, els treballadors i treballadores del Centre Internacional de Tennis d’aquesta 
ciutat. Aquest centre es veu afectat per una greu crisi financera que fa inviable la seva 
continuïtat i comportarà la pèrdua dels seus llocs de treball. Aquesta inviabilitat no 
posa tan sols en perill els 40 llocs de treball, si no també la continuïtat del centre que 
presta serveis esportius a molts ciutadans i ciutadanes de Cornellà que utilitzen 
aquelles instal·lacions. 
 
La Federació Catalana de Tennis ha contactat amb una empresa que podria donar 
continuïtat al centre amb la compra de la propietat de la Federació Catalana de 
Tennis, la subrogació en la concessió de l’Ajuntament, la garantia d’una important 
inversió per a la millora de les instal·lacions i la contractació amb la Federació pel seu 
assessorament tècnic per a la millor gestió del centre. 
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Essent possible la continuïtat i millora del CIT en aquestes condicions quines 
actuacions pensa dur a terme l’Ajuntament per a garantir la continuïtat del centre i 
evitar la pèrdua dels 40 llocs de treball? O en sentit contrari, considera l’equip de 
govern que cal evitar aquesta reconversió i que convé que es tanqui el centre? 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Que es tingui en comte la modificació de l’horari del Ple i, com avui hem començat a 
les cinc de la tarda, en qüestió de conciliació laboral i de reforma horària perquè ho 
puguem modificar en aquest cas. 

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

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Relatiu a la moció que ha presentat aquest Grup Municipal, de suport a les 
treballadores de Titan. Hem demanat a la Tinent d’Alcalde responsable d’aquesta 
Àrea, d’Ocupació, i que ha intervingut en aquesta moció. 
 
 L’hem demanat un aclariment en relació a l’esmena que han presentat en relació a 
què significava respecte de la proposta que fèiem de penjar una pancarta de suport a 
aquesta lluita laboral i no se’ns ha respost. Finalment aquesta esmena s’ha aprovat 
per part del partit Socialista, de Ciudadanos i amb l’abstenció de la resta de grups. I el 
que significa és que es dóna per fet que els treballadors perdran aquesta lluita, a la 
qual cosa no renunciem. 
 
I a banda de que no es penjarà cap pancarta de suport per visibilitzar aquesta lluita 
que també afecta a la nostra ciutat. I, per tant, el prec que faríem es que es pengi una 
pancarta de suport a aquesta lluita laboral dels treballadors i treballadores de Titan. 
 
I, fins i tot, perquè no hi hagi excusa de que això pugui suposar un cost per 
l’Ajuntament, ja que s’ha aprovat per la majoria de grups doncs també proposaríem 
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que s’assumís el cost per part dels grups municipals si realment donen suport a 
aquesta lluita. 

... 
 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment un prec i una pregunta: 
 
Prec 
... 
 
Avui Antonio Martínez responent a Ciudadanos, els hi deia que havien votat en contra 
del pressupostos i per tant havien votat en contra de fer un tipus de gestió de residus 
puntual. 
 
Pregaríem que no s’utilitzés aquest argument, perquè quan votem en contra dels 
pressupostos votem en contra per diferents motius i no votem en contra de totes les 
partides que inclou aquest pressupost.  
 
De fet, des d’aquest grup municipal hem reclamat en diferents ocasions que els 
pressupostos, inclús les modificacions de crèdit, es poguessin votar per partides 
perquè quedés clar i patent quin és el nostre posicionament sobre les diferents 
aprovacions que fan dels pressupostos i de les partides que s’inclouen. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
Fa ja uns plens vam preguntar o vam pregar que es fes un estudi dels guals que hi 
havia a la ciutat, perquè ens donàvem constància que hi havia moltes plaques que no 
corresponien a guals vigents, però la gent no aparcava o se’ls multava per aparcar en 
aquests guals. 
 
De fet, hem donat alguna volta per la ciutat i continuem veiem guals sense pintura, 
molt vells, tancats, amb la placa. I volíem saber en quin estat està aquest estudi sobre 
el tema dels guals? 

... 
 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
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... 
 
S’ha fet l’estudi de tots els guals de la ciutat, que l’enviarem en altres emails pel seu 
pes i hem fet un document per a retirar aquests guals, s’han retirat els possibles i els 
demés estem en procés. 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les setze hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
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 20 de desembre de 2017, la qual ha estat aprovada en data 25 de gener de 2018 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 26 de gener de 2018. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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