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ACTA PLE NÚM. 3/19 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE MARÇ 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE MARÇ 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 de 
març de dos mil dinou, 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, el Secretari Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. 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. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
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 Sr. German Medina Martín 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Meritxell Romances Cuxart 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
 
Secretari Accidental Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
Regidor Sr. Jorge García Mulet 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 2/2019, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE FEBRER D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 2/2019 

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 00:02:13 al 00:03:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=133.0 
 
 
Proposta d’esmenes presentada pel senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu 
del Grup Municipal d’AECornellà 
 
A la pàgina 70, al segon Prec formulat pel Grup Municipal d’AECornellà on diu: 
 
“.... treballar i establir el seu mínim de 1.071,40 euros ...” 

 
Ha de dir: 
 
“.... treballar i establir el sou mínim de 1.071,40 euros ...” 

 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada, amb les esmenes proposades, per 
majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=133.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=133.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 978/19 de data 28 de febrer 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, 
corresponent a l’exercici pressupostari de 2018, elaborada de conformitat amb el que 
disposen els articles 191 a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i proposada pel President de l’esmentat 
Institut, d’acord amb allò que preveu l’article 192.2 del Text refós citat, segons 
Resolució de Presidència número 12/19 de 27 de febrer de 2019. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció delegada, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, corresponent a l’exercici de 2018, i que incorpora els següents estats: 
 
 



 
 

 
 

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

 

 5 

 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de Tresoreria. 
5) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
6) Estat de Tresoreria. 
7) Estat del romanent de tresoreria. 
 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2018. 
 
Tercer.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a l’Ajuntament 
Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa l’article 193 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Quart.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà a l’Administració de l’Estat, en els termes regulats a l’article 
15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en 
els termes regulats a l’article 3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la 
que es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les 
liquidacions dels pressupostos dels ens locals i es crea l’Inventari de control de 
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació econòmic-financera, 
d’acord amb l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu 
electrònica municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
- Decret núm. 1043/19 de data 6 de març 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 753/2019, en virtut del qual l’Entitat Casa Cultural i 
Recreativa Castilla la Mancha de Cornellà de Llobregat manifestava el seu desig de 
participar en Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i proposaven les persones 
que havien de representar-lo. 
 
Atès que en aquest Decret s’ha detectat un error material de transcripció consistent 
en la consignació del mes d’aprovació. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Esmenar l’error material detectat en el Decret d’Alcaldia núm. 753/2019, en 
el següent sentit: 
 
On diu “Decret d’Alcaldia núm. 753/2019 de 20 de març” 
Ha de dir “Decret d’Alcaldia núm. 753/2019 de 20 de febrer” 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució 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. 
 
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. 1146/19 de data 11 de març 
... 
 
Vista la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 
pressupostari de 2018, elaborada de conformitat amb el que disposen els articles 191 
a 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per  Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i els articles 89 a 105 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès que de conformitat amb el disposa l’art. 193 bis del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha d’informar al Ple en relació als criteris 
determinants del drets de difícil o impossible recaptació. 
 
Atès que els criteris aplicats són els regulats a l’article 94 de les Bases d’Execució del 
Pressupost i que la quantia resultant és superior als límits mínims establerts a l’art. 
193 bis citat, en el benentès que aquests criteris s’apliquen sobre tots els capítols 
pressupostaris, excepte els 4 i 7 corresponents a subvencions i transferències corrents 
i de capital, tal com figura al document adjunt. 
 
Atès que s’ha emès informe favorable per part de la Intervenció General, en 
compliment d’allò que disposa l’article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
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En virtut d’allò que disposa l’article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a 
l’exercici de 2018, que incorpora els següents estats que s’adjunten: 
 
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses. 
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos. 
3) Estat del resultat pressupostari. 
4) Estat d’operacions no pressupostàries de tresoreria. 
5) Estat d’evolució i situació dels recursos administrats per compte d’altres ens 

públics. 
6) Estat d’obligacions de pressupostos tancats. 
7) Estat de drets a cobrar de pressupostos tancats. 
8) Estat de tresoreria. 
9) Estat del romanent de tresoreria. 
10) Desviacions de finançament. 
11) Determinació drets de difícil o impossible recaptació. 
12) Seguiment inversions financerament sostenibles. 
 
Segon.- Iniciar la tramitació administrativa per formar el Compte General de l’exercici 
de 2018. 
 
Tercer.- Informar al Ple dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació, que són els que figuren a l’Estat numerat amb el núm. 11 de l’apartat 
primer i denominat “Determinació drets de difícil o impossible recaptació, tot això als 
efectes previstos a l’art. 193 bis del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Quart.- Informar al Ple de l’avaluació del compliment de les projeccions 
pressupostàries relatives a les inversions financerament sostenibles, i a la seu 
electrònica, en conformitat amb el que estableix la disposició addicional setzena del 
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Cinquè.- Donar compte del present decret i de l’expedient de liquidació a 
l’Ajuntament Ple a la primera sessió que celebri, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Sisè.- Trametre còpia de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament a l’Administració 
de l’Estat, en els termes regulats a l’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstos en la Llei orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, i a la Comunitat Autònoma, en els termes regulats a l’article 
3 de l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la que es regula la presentació 
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telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos i de les liquidacions dels pressupostos 
dels ens locals i es crea l’Inventari de control de compliment de les obligacions de 
tramesa de la documentació econòmic-financera, d’acord amb l’article 193.5 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Setè.- Trametre còpia íntegra d’aquest expedient al responsable de la seu electrònica 
municipal, als efectes previstos a l’article 8.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern. 

... 
 
- Decret núm. 1339/19 de data 20 de març 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir una plaça vacant i un lloc de treball de 
professor/a de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè per a l’escola 
Municipal de Música Roser Cabanes, per cobrir l’excedència per interès particular del 
senyor Carles Sánchez Calonge, contractat laboral i interinament, als efectes de 
garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
juny de 2018, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Atesa la convocatòria d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal absències 
o vacants de professors/es de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè 
dins de la plantilla de personal aprovada mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 
3413/18 de 27 de juliol, cap dels candidats ha manifestat el seu interès en cobrir 
l’esmentada incidència,  
 
Atès que la senyora Marta Fernández Callís ha mostrat la seva disponibilitat i interès 
per la proposta de contractació laboral temporal d’interinitat que se li ha fet, en 
qualitat de professora de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè, 
 
Atès que la senyora Marta Fernández Callis te les qualitats i aptituds necessàries per 
desenvolupar les tasques de professor/a de música en l’especialitat de llenguatge 
musical i oboè,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260F1310000 i  07803260F1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
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Atès que el lloc de treball de professor/a de música, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
professor/a de música en l’especialitat de llenguatge musical i oboè. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Marta Fernández 
Callis en qualitat de professora de música de l’Escola Municipal de Música Roser 
Cabanes, per què substitueixi el senyor Carles Sánchez Calonge, des del dia 14 de 
març de 2019 i fins a la seva reincorporació o bé fins a la fi del curs escolar 
2018/2019, segons el previst a l’article 15.1 c) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, i en tot cas fins que s’hagués de resoldre per qualsevol dels supòsits 
recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de professor/a de música 
del Departament d’Educació, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:22 al 00:13:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=202.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- RATIFICAR ELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA QUE 
A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 1131/19 de data 11 de març 
... 
 
Vist el Real Decret 129/2019 de 4 de març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, de 
data 5 de març, relatiu a la convocatòria d’Eleccions Generals, a celebrar el dia 28 
d’abril d’enguany, per a la renovació dels seus membres, i atès que, en conformitat 
amb l’article 56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en la seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels set dies següents a 
la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta Electoral de Zona els 
emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes i 
banderoles, a efectes de la celebració de la corresponent campanya electoral per part 
dels diferents candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es 
presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
1698/16 de 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 2 de maig, 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=202.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=202.0
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HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, 
pancartes i banderoles corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions 
al Congres dels Diputats i al Senat, a celebrar el dia 28 d’abril d’enguany, els espais 
que es relacionen a continuació: 
 
 
RELACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT ELECTORALS 
 
        GENERAL 

BARRIO CALLE TRAMO SECCION COL. 4M COL. >4M 

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

10 

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

5 

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

17 

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

24 

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

6 

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

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

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

23 

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

5 

  Cobalt Silici / Marina Silici / Marina 
 

15 

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

21 

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

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

31 

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

8 

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

9 

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

9 

  Pg. De la Pau     5 
 

  Sant Ferrran Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig 4 43 

AL-FA Baltasar Oriol Dolors Almeda / Porta Diagonal Dolors Almeda / Porta Diagonal 14 9 

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

10 

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

10 

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

33 

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

23 

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

17 

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

12 

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

8 

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

19 

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

8 

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

  Av. De la Fama Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig 
 

50 

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Ctra. de Hospitalet/S.V.Ferrer 25 
 

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

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

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

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

19 

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

17 

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

7 

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

11 

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

14 

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

35 

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

11 

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

  Pg. Salamanca     
  

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

20 

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

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

8 

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

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

7 

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

9 

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

10 

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

12 

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

28 

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

15 



 12 

AL-FA     Avda. Fama / Sant Ferràn 
 

8 

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

7 

AL-FA     Rotonda 
 

7 

AL-FA     Rotonda / Bonavista 
 

17 

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

14 

CE - RI   Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Miquel Roncalí / Verge Montserrat 
 

30 

CE - RI   
 

Verge Montserrat/( Futbol interior) 
 

13 

CE - RI   Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Verge Montserrat / Sant Jeroni 
 

19 

CE - RI   Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Sant Jeroni / Francesc Moragas 
 

4 

CE - RI   Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Francesc Moragas / Ctra. del Prat 
 

10 

        
  

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

23 

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

8 

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

22 

CE - RI Ernest Lluc Ernest Lluc Ernest Lluc 55 
 

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

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

6 

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

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

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Geroni / St. Isidre 17 
 

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

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

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

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

13 

CE - RI 
Plaça Prat de la 
Riba 

Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba 31 
 

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

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

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

CE - RI Rubio i Ors 5 Caminos / Libertad Pza. Miguel Roncali / Almirante Vierna 23 
 

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

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

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

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

  Cerdenya Cerdenya Cerdenya 4 
 

CE - RI Ramón Sala Ramón Sala Ramón Sala 11 7 

  Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre 18 5 

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

  Pius XII Pius XII Pius XII 15 
 

  Futbol Futbol Futbol 
 

15 

  Vial 6 Vial 6 Vial 6 
 

48 

  Rugby Rugby Rugby 
 

30 

  Sorral del Riu Sorral del Riu Sorral del Riu 
 

15 

  
Parking Parc 
Esportiu 

Parking Parc Esportiu Parking Parc Esportiu 
 

26 

  Marti i Julia Marti i Julia Marti i Julia 26 17 

CE - RI 
Verge de 
Montserrat 

Verge de Montserrat Verge de Montserrat 
 

12 

FO-FA-P Alacant Alacant Alacant 
 

3 

FO-FA-P Avda. Can Corts A. Maura / Ctra D'Esplugues A. Maura / Ctra D'Esplugues 29 51 

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

9 

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

5 

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

6 

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

34 

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

12 

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

16 

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

13 

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

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

10 

  Conca de Barberá Conca de Barberá Conca de Barberá 4 
 

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

25 

  Pz. Gandesa Pz. Gandesa Pz. Gandesa 
 

36 

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

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

7 

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

10 

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

3 

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

4 

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

7 

FO-FA-P 
Mª Aurelia 
Capmany 

Monserrat Roig / Merçè Rodoreda Monserrat Roig / Merçè Rodoreda 29 31 
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FO-FA-P Maria Rosa Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava 
 

6 

FO-FA-P 
Miguel de 
Cervantes 

Avda. de les Flors / Sevilla Avda. de les Flors / Sevilla 7 
 

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

12 

FO-FA-P Plaza Pallars Plaza Pallars Plaza Pallars 
 

19 

  Av de les. Flors C/Granada/D.Muntaner C/Granada/D.Muntaner 2 5 

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

6 

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

FO-FA-P Priorat Priorat Priorat 
 

26 

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

11 

FO-FA-P Sevilla Josep Fiter / Ctra. De Esplugues Josep Fiter / Ctra. De Esplugues 3 60 

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

12 

  Ponent Ponent Ponent 
 

7 

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

6 

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

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

26 

FO-FA-P Terra Alta Terra Alta Terra Alta 
 

19 

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

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

5 

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

6 

GA Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada 37 
 

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

65 

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

40 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Bonavista-C/ Anoia 11 5 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Anoia-Av. Sant Ildefons 30 10 

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

16 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Salvador Allende / Tanatorio 
 

6 

  Pz. Catalunya Pz. Catalunya Pz. Catalunya 26 
 

GA Bonestar Anoia / Empordà Anoia / Empordà 13 7 

GA Bloques Dasa R.Argentina/Catalanes Paseo 
 

6 

  Campfaso Campfaso Campfaso 18 
 

  Catalunya Catalunya Catalunya 
 

10 

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

10 

GA Cristobal Llarges Cristobal Llarges Cristobal Llarges 21 
 

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

27 

GA Empordà Miranda / Salvador Allende Miranda / Salvador Allende 
 

10 

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

51 

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

14 

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

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

28 

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

7 

GA Plaza Campfaso Plaza Campfaso Plaza Campfaso 15 
 

GA Urgell Urgell Urgell 6 7 

GA Plaza Marsans Plaza Marsans Plaza Marsans 
 

6 

SI 
Avda. Linea 
Electrica 

Avda. Sant Ildefons / M. Andreu Av.Ildefons / M. Andreu 
 

20 

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

16 

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

47 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av. Sant Ildefons-C/ Dr.Arús 30 14 

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

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

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

88 

    Flor de Nit Flor de Nit 10 
 

  Pz. Europa Pz. Europa Pz. Europa 17 
 

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

23 

  Pz. Del Pilar   Plaça 
 

30 

  Pz. Gerdera   Plaça 
 

17 

      Total 1213 2339 

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

... 
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- Decret núm. 1216/19 de data 14 de març 
... 
 
Vist el Real Decret 129/2019 de4 de març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, de 
data 5 de març, relatiu a la convocatòria d’Eleccions Generals, a celebrar el dia 28 
d’abril d’enguany, per a la renovació dels seus membres, i atès que, en conformitat 
amb l’article 57.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en la seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels deu dies següents a 
la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta Electoral de Zona els locals 
oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de la 
campanya electoral, per part dels diferents candidats, partits, federacions, coalicions 
o agrupacions que es presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
1698/16 de 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 2 de maig. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració 
d’actes de la campanya electoral relativa a les d’Eleccions Generals, convocades 
mitjançant Real Decret 129/2019 de 4 de març, els següents: 
 
SANT ILDEFONS 
Av. Sant Ildefons, núm. 24 
Dies lliures:  El dia 12 a partir de les 19.00 hores. 
 Del dia 13 al 22 d’abril, tot el dia. 
 Del dia 23 al 26 d’abril a partir de les 19.00 hores. 
 
 
SURIS 
C/ Terra Alta, s/núm. 
Dies lliures:  El dia 12 a partir de les 19.00 hores. 
 Del dia 13 al 22 d’abril, tot el dia. 
 Del dia 23 al 26 d’abril a partir de les 19.00 hores. 
 
 
ANTONI GAUDI 
C/ Arquitecte Calçada, s/núm. 
Dies lliures:  El dia 12 a partir de les 19.00 hores. 
 Del dia 13 al 22 d’abril, tot el dia. 
 Del dia 23 al 26 d’abril a partir de les 19.00 hores. 
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MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Avinguda Línia Elèctrica, 2-4 
Dies lliures:  El dia 12 a partir de les 18.00 hores. 
 Del dia 3 al 22 d’abril, tot el dia. 
 Del dia 23 al 26 d’abril a partir de les 18.00 hores. 
 
 
L’ARENY 
C/ Sant Lluís, 11 
Dies lliures: El dia 12 a partir de les 19.00 hores. 
 Del dia 3 al 22 d’abril, tot el dia. 
 Del dia 23 al 26 d’abril a partir de les 19.00 hores. 
 
 
 

LOCALS QUE PERTANYEN A L’AJUNTAMENT 
 
CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCÍA - NIETO 
C/ Mossèn Andreu, núm. 13-19 
Dies lliures: 12, 23, 24, 25 i 26 d’abril de les 19:00 a les 21:00 hores. 
 
 
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS 
C/ Gerdera, s/núm. 
Dies lliures: Del 15 al 22 d’abril romandrà tancat per setmana santa. 
 12 d’abril de les 09:00 a les 14:00 hores i de les 15:30 a les 20:30 

hores. 
 23, 25 i 26 d’abril de les 09:00 a les 14:30 hores i de les 15:30 a les 

21:00 hores. 
 
 
 

LLOCS DE PROPIETAT PRIVADA 
 
PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 52 
Dies lliures: 16 d’abril de les 18:00 a les 20:00 hores. 
 
 
ORFEO CATALONIA 
C/ Torras i Bages, 62 
Dies lliures:  El 13, 14, 20 i 21 d’abril. 
 Dissabtes horari de matí i tarda. 
 Diumenge només en horari de mati. 
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LLOCS OBERTS 
 
PLAÇA GANDESA 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA PALLARS 
Lliure tots els dies. 
 
PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure tots els dies, excepte el 23 d’abril de 16:00h a 20:00h. 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure tots els dies, excepte el 27 d’abril de 10:00h a 16:00h. 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Lliure tots els dies, excepte: el 13, 26 d’abril. 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:17 al 00:16:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=797.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació els decrets son ratificats 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=797.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=797.0
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Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Sanglas. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 
30/2018 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, RELATIU ALS 
ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIS A LES OBJECCIONS DELS ÒRGANS 
INTERVENTORS LOCALS, EXERCICIS 2014 I 2015, EN COMPLIMENT D’ALLÒ 
QUE DISPOSA LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA DE LA LLEI 26/2009, I 
L’ARTICLE 7.1 E) DE LA LLEI 19/2013.- 

Donar compte de l’Informe de 
Fiscalització núm. 30/2018 de la 
Sindicatura de Comptes de 
Catalunya, relatiu als acords i 
resolucions contraris a les 
objeccions dels òrgans 
interventors locals, exercicis 2014 
i 2015. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de 12 de febrer de 2019 del Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya (RGE núm.6775 de 13 de febrer de 2019), adjuntant una còpia de l’informe 



 18 

de fiscalització núm.30/2018, relatiu als acords i resolucions contraris a les objeccions 
dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015, l’objecte del qual ha estat 
“Analitzar la documentació que els ens locals han de trametre anualment al Tribunal 
de Comptes o a la Sindicatura de Comptes en virtut del conveni signat entre ambdues 
institucions, consistent en els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a 
les objeccions formulades pels òrgans interventors locals i les anomalies detectades 
en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, als quals cal afegir, a més, l’obligació d’enviar aquells acords i 
resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia“, segons 
s’expressa a l’apartat 1.1.1 del citat informe, que té el seu origen en la iniciativa 
conjunta del Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes i la resta d’òrgans de 
control externs. 
 
Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se n’ha de fer publicitat a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina la disposició addicional sisena de 
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, a la que cal afegir 
el que disposa l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al que s’ha de posar 
en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que disposa l’article 22.2.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es considera 
acomplert aquest tràmit donant compte d’aquest informe al Ple municipal integrant 
de la totalitat dels regidors electes municipals. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm.30/2018 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, relatiu als acords i resolucions contraris a les objeccions dels 
òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015, en compliment d’allò que disposa la 
disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica municipal, facilitant 
l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa la disposició addicional 
sisena de la Llei 26/2009 i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la seu electrònica municipal a on 
es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, 
mitjançant la plataforma EACAT. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:18 al 00:18:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=978.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’INTERVENTOR 
GENERAL DE TOTES LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS FORMULADES, AIXÍ COM LES ANOMALIES 
DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS DURANT A L’EXERCICI 2018.- 

Donar compte de l’Informe de 
l’Interventor General de totes les 
resolucions adoptades per 
l’Ajuntament contràries a les 
objeccions formulades, així com 
les anomalies detectades en 
matèria d’ingressos durant 
l’exercici 2018. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’article 218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix l’obligació de 
l’òrgan interventor d’elevar al Ple de l’Ajuntament totes les resolucions adoptades pel 
president de l’entitat local contràries als reparaments efectuats, així com un resum de 
les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va introduir una modificació consistent en que aquesta 
informació s’havia d’elevar al Ple com un punt independent de l’ordre del dia, la qual 
cosa impedeix la seva inclusió en el compte general i així va quedar reflectida aquesta 
obligació en l’article 74.8 de les bases d’execució del pressupost que, a més a més, va 
determinar que aquest punt havia de figurar en l’ordre del dia de la mateixa sessió 
del Ple on se sotmetés a la seva aprovació el compte general. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=978.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=978.0
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Atès que l’article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, va introduir una 
nova modificació en aquesta obligació de donar compte al Ple, fitxant que la sessió en 
la que s’hauria de dur a terme havia de ser aquella en la que es donés compte de la 
liquidació del pressupost. 
 
Atès que l’interventor general ha emès l’informe núm. 01/064/2019 que conté la 
relació dels informes emesos dels quals s’ha de donar compte al Ple, segons el que 
s’ha exposat i de conformitat amb el que disposen els apartats 3, 4, 7, 8 i 10 de 
l’article 74 de les bases d’’execució del pressupost. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció núm. 01/064/2019 sobre 
resolució de discrepàncies i sobre les principals anomalies detectades matèria 
d’ingressos, corresponents a l’exercici 2018, en compliment d’allò que disposa l’article 
218.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 15.6 al Reial 
Decret 424/17, i els apartats 8 i 10 de l’article 74 de les bases d’execució del 
pressupost. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:05 al 00:19:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1085.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
1/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A ROMANENT DE 
TRESORERIA DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1085.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1085.0


 
 

 
 

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

 

 21 

 
Aprovar expedient de modificació 
de crèdit núm. 1/2019 per crèdit 
extraordinari amb càrrec a 
romanent de Tresoreria de 
l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà de 
Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà, en sessió 
celebrada el 12 de març d’enguany, acorda proposar al Ple de l’Ajuntament la 
modificació de crèdit per crèdit extraordinari amb càrrec a Romanent de Tresoreria 
existent a 31 de desembre de 2018, per un import de 22.250,00 euros. dels quals 
20.021,00 euros són per fer front a la despesa de l’adquisició de taules de so, 
mobiliari de suport d’aquestes i equips informàtics necessaris per al seu 
funcionament; i 2.229,00 corresponen a crèdits extraordinaris per tal de reconèixer 
crèdits d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix 
dotació adequada o suficient al vigent Pressupost. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2019. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2019, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2019, de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió de Cornellà per crèdit extraordinari finançat amb càrrec a 
romanent de tresoreria, segons el següent detall i resum per capítols: 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.4910A.6230009 ADQ. EQUIPS DE SO/RÀDIO 0,00 16.996,00 0,00 16.996,00 
28.4910A.6250000 ADQ. MOBILIARI /RÀDIO 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00 
28.4910A.6260000 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMÀTICS (HARDWARE) / RÀDIO 0,00 1.815,00 0,00 1.815,00 
28.4910A.6250001 ADQ. MOBILIARI / RÀDIO (CR) 0,00 2.229,00 0,00 2.229,00 
 
 TOTAL DESPESES  22.250,00 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
28.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 22.250,00 0,00 22.250,00 
 
 TOTAL INGRESSOS  22.250,00 0,00 

 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. VI.- Inversions reals....................................  22.250,00 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  22.250,00 0,00 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers ..................................  22.250,00 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  22.250,00 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:13 al 00:20:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1153.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1153.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1153.0
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PUNT SETÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 
6/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT 
AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES. 

Aprovar expedient modificació de 
crèdits número 6/2019 per crèdit 
extraordinari i suplement de 
crèdit finançat amb càrrec a 
romanent de Tresoreria i a baixes 
per anul·lació de despeses. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel departament de Servei Jurídic i 
Administratiu Política Territorial sol·licitant la modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria, motivada per la necessitat de 
front a les despeses generades per la Marca “Festival de Can Mercader, per un import 
de 2.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria del departament Servei Jurídic i Administratiu Política 
Territorial, per fer front a l’adquisició del local del carrer Campoamor/Av. Baix 
Llobregat, per un import de 2.800 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel departament d’Acció Social, motivada per la 
necessitat de fer front a la despesa de l’exercici 2019 generada pel Conveni amb el 
Consell Comarcal de Transport Adaptat, per un import de 40.256 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel departament d’Informàtica, sol·licitant 
modificació de crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, motivada per la necessitat de fer front a les despeses 
derivades de les inversions en hardware i software, per un import de 195.346,75 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria  presentada pel departament de Secretaria General, motivada 
per la necessitat de disposar de recursos econòmics per la celebració  d’eleccions 
generals, per un import de 40.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel departament de Cultura, sol·licitant la 
modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
per tal de fer front a les despeses derivades per la millora de l’oferta d’activitats pels 
barris de la ciutat, per un import de 12.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel departament de Cultura, sol·licitant la 
modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
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motivada per la necessitat de fer front a la despesa del lloguer de material per 
l’organització d’activitats culturals, socials, esportives i de campanyes electorals, per 
un import de 36.200 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria presentada pel departament de Cultura, per la necessitat de 
fer front a les despeses originades per millorar l’oferta del programa Nits d’Estiu 
2019, per un import de 10.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel departament de Medi Ambient, 
sol·licitant la modificació de crèdits per crèdit extraordinari finançada amb càrrec a 
romanent de tresoreria amb finançament afectat, per fer front al pagament de la 
subvenció per a la millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials 
a cinc empreses de Cornellà de Llobregat, per un import de 244.375,05 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit del departament de Guardia Urbana per 
crèdit extraordinari finançada amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses derivades per l’adquisició de vehicles, per un 
import de 20.616,60 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel departament 
Innovació Urbana i Social per crèdit extraordinari finançada amb càrrec a romanent 
de tresoreria, per fer front al pagament de diverses certificacions d’obra, per un 
import de 990.460,57 euros. 
 
Vistes la proposta de modificació de crèdits presentada pel departament de Servei 
Jurídic i Administratiu Política Territorial per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria, per fer front a les despeses per l’adquisició del local ubicat a 
l’Avinguda Salvador Allende, 57-59, per un import de 192 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Recursos Humans per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
amb l’objectiu de complir amb les obligacions retributives i amb la Seguretat Social, 
per un import de 1.529.929,45 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de Medi 
Ambient per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per 
fer front a les despeses generades pels transports de materials de diferents 
esdeveniments, per un import de 1.800 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits presentada pel Departament de Programes 
d’Alcaldia per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer front 
als compromisos adquirits amb l’Àrea Metropolitana, per un import de 496.424,87 
euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits del Departament de Gestió Tributària, per 
crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat 



 
 

 
 

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

 

 25 

de fer front al pagament d’informes tècnics per a l’acreditació de l’existència 
d’increment de valor dels terrenys, per un import de 20.000 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de petició de modificació de crèdits presentada pel 
Departament de Polítiques d’Igualtat per suplement de crèdit amb càrrec a romanent 
de tresoreria, per tal de garantir la realització de la XII Universitat d’Estiu de les 
Dones, per un import de 27.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament d’Espai 
Públic per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses derivades de diferents obres, per un import de 
2.288.869,19 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament d’Acció Social 
per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per fer front a 
les despeses originades pel lloguer del teatre del Auditori, per un import de 1.515,80 
euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
Area d’Estudis i Actuacions Ambientals per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes 
per anul·lació de despeses, motivada per la necessitat de fer front a diferents 
actuacions per a la millora d’espais enjardinats de la ciutat, per un import de 60.000 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, per fer front a diferents despeses del departament, per un 
import de 502.271,73 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdits presentada pel Departament 
d’Esports per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per 
la necessitat d’assumir despeses d’indemnitzacions a l’empresa del servei de 
socorrisme i monitoratge de la piscina Can Millars, per un import de 74.216,12 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament d’Esports per 
crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat 
d’assumir les despeses originades per diferents contractes, per un import de 
81.887,68 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament d’Esports per 
suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat 
d’assumir les despeses originades per diferents activitats i serveis, per un import de 
69.500 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, 
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motivada per la necessitat de fer front a les despeses originades per pintar murals 
artístics al túnel del tram, per un import de 48.160 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdits presentada pel Departament de 
Manteniment i Serveis per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, 
per augmentar la partida pressupostària per a la construcció sala polivalent CEIP 
l’Areny, per un import de 100.000 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Innovació Urbana i 
Presidència, Espai Públic i Convivència, Educació i Política Social, Territori i 
Sostenibilitat, Cultura i Igualtat, Economia i Governança, i Acció Comunitària i 
Esports, per un import total de 256.667,27 euros. 
 
Vist que segons les dades extretes de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 860/18, de 2 de març de 2018, de les que resulta 
un superàvit provisional, en termes de capacitat de finançament SEC 2010, 
quantificat en 14.409.128,54€ a l’informe d’Intervenció núm. 08/051/2018 de 28 de 
febrer i 08/054/2018 de 2 de març. 
 
Atès que l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, determina que aquest superàvit s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament net. 
 
Atès que la disposició addicional sisena d’aquesta norma, la vigència de la qual va 
estar prorrogada a la liquidació del pressupost de 2016 per la disposició addicional 
noranta-sisena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017 que establia 
regles especials per al destí del superàvit pressupostari, segons les quals aquest podia 
destinar-se al finançament d’inversions financerament sostenibles regulades a la 
disposició addicional setzena del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, però hores d’ara no s’ha prorrogat per a la liquidació de 2017 i per això no 
resulta aplicable a la liquidació del pressupost de l’exercici 2018. 
 
Atès que segons l’informe d’Intervenció núm. 08/054/2018, el superàvit restant, un 
cop deduïdes les aplicacions per a finançar les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, en termes consolidats,  quantificat provisionalment en 10.675.882,31 €, 
caldrà destinar-lo a amortització anticipada de deute de la societat mercantil 
municipal Procornellà, ja que l’Ajuntament no te deute viu en l’actualitat, per la qual 
cosa, es proposa dotar 6.000.000,00, restant pendent l’aplicació , de moment, la 
quantitat de 4.675.882,31 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
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Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2018. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2018, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2019 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i a 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítol 
 
 

MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 
  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0002.1532C.7640001 
TRANSF.CONV. A.M.B. REMOD. AV. ALPS I PARC R. 
SENSAT 0,00 496.424,87 0,00 496.424,87 

0006.9200C.6260003 INVERSIONS EN EQUIPS INFORMATICS (HARDWARE) 0,00 119.040,02 0,00 119.040,02 

0006.9200C.6410000 
INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES 
(SOFTWARE) 320.400,00 76.306,73 0,00 396.706,73 

0009.1532A.6190004 REMODELACIO CTRA. DEL PRAT 0,00 804.990,83 0,00 804.990,83 
0009.1532A.6190005 REMODELACIO AVDA. PAU PICASSO 0,00 139.865,57 0,00 139.865,57 
0009.1710A.6190002 REMODELACIO PARC CANAL DE LA INFANTA 0,00 45.604,17 0,00 45.604,17 
0112.1330A.2100000 SENYALITZACIO 33.000,00 40.000,00 0,00 73.000,00 
0112.1500C.2030000 LLOGUER MAQUINARIA 81.400,00 20.000,00 0,00 101.400,00 
0112.1500C.2210301 COMBUSTIBLE/MANTENIMENT 23.000,00 2.000,00 0,00 25.000,00 
0112.1510C.2040000 RENTING VEHICLES BRIGADA 76.716,00 34.165,00 0,00 110.881,00 
0112.1510D.2150000 REPARACIO MOBILIARI URBA 194.587,00 30.310,00 0,00 224.897,00 
0112.1510D.2279903 C.P.S./MANTENIMENT MOBILIARI URBA 50.820,00 4.500,00 0,00 55.320,00 
0112.1532A.6190008 MILLORA VIALITAT CARRERS I PLACES 150.000,00 90.078,30 0,00 240.078,30 
0112.1532B.2219900 SUBM. MATERIAL VIES PUBLIQUES 150.000,00 13.826,51 0,00 163.826,51 

0112.1532B.2260900 
MURALS ARTISTICS TUNEL TRAM CORNELLA 
CENTRE 0,00 48.160,00 0,00 48.160,00 

0112.1532B.2270600 C.P.S./ASSISTENCIA TECNICA/VIA PUBLICA 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 
0112.3230B.2270600 C.P.S./ASSIST.TECNICA/ESCOLES MUNICIPALS 5.000,00 8.260,00 0,00 13.260,00 
0112.3230B.6220001 CONST.SALA POLIVALENT CEIP L'ARENY 0,00 415.345,78 0,00 415.345,78 
0112.3230B.6230000 DESFIBRIL·LADORS ESCOLES 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 
0112.3230B.6320002 REPARACIO ESCOLES PUBLIQUES 40.000,00 100.000,00 0,00 140.000,00 

0112.3260F.7640001 
TRANSF.CONVENI AMB ESCOLA MPAL. MUSICA CAN 
BAGARIA 0,00 1.417.000,00 0,00 1.417.000,00 

0112.3420B.6220006 ACTUACIONS CAN MERCADER 0,00 270.252,84 0,00 270.252,84 
0112.4312A.6320000 REFORMES MERCATS 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00 
0112.9330B.2120001 ESCOMESES 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 
0112.9330B.2130000 REP. CALEFACCIO I AIRE CONDICIONAT 150.000,00 25.000,00 0,00 175.000,00 
0112.9330B.2210101 SUBMINISTRAMENT AIGUA EDIFICIS 367.000,00 100.000,00 0,00 467.000,00 
0112.9330B.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS 110.000,00 29.210,22 0,00 139.210,22 
0112.9330B.6320004 REFORMA EDIFICIS MUNICIPALS 3.000,00 196.192,27 0,00 199.192,27 
0116.1320A.6240000 ADQUISICIO VEHICLES/GUARDIA URBANA 0,00 20.616,60 0,00 20.616,60 
0332.2311A.4650000 C.CCAL.BAIX LLOBREGAT/TRANSPORT ADAPTAT 40.256,00 40.256,00 0,00 80.512,00 

0555.3300B.2120000 
CONSERVACIO IMMOBLES AREA 
CULTURA/PATRIMONI 13.618,00 192,00 0,00 13.810,00 

0555.3300B.6400000 REGISTRE DE PATENTS I MARQUES/PATRIMONI 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

0555.9330A.2120001 
CONSERVACIO IMMOBLES ALTRES 
ADM./PATRIMONI 3.400,00 2.800,00 0,00 6.200,00 

0661.3340A.2260900 NITS D'ESTIU 90.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 
0661.3380A.2260900 CORPUS (A) 330.000,00 12.000,00 0,00 342.000,00 
0661.3380A.2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES 174.905,00 36.200,00 0,00 211.105,00 
0666.2312A.4800000 SUBV. UNIVERSITAT D'ESTIU/POL. IGUALTAT 27.000,00 27.000,00 0,00 54.000,00 
0777.9320A.2270601 ASSISTENCIA TECNICA IIVTNU 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0780.1300A.1200800 R.B./DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 211.758,00 4.764,56 0,00 216.522,56 
0780.1300A.1210000 C.DESTÍ/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 94.724,00 2.131,29 0,00 96.855,29 
0780.1300A.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR.I ADM. GUARDIA URBANA 298.471,00 6.715,61 0,00 305.186,61 
0780.1300A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 88.748,00 1.996,82 0,00 90.744,82 
0780.1300A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.GUARDIA URBANA 65.650,00 20.000,00 0,00 85.650,00 



 28 

 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0780.1300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. GUÀRDIA URBANA 165.335,00 35.720,05 0,00 201.055,05 
0780.1320A.1200800 R.B./SEGURETAT CIUTADANA 470.930,00 10.595,91 0,00 481.525,91 
0780.1320A.1210000 C. DESTÍ/SEGURETAT CIUTADANA 197.114,00 4.435,07 0,00 201.549,07 
0780.1320A.1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT CIUTADANA 571.578,00 13.400,51 0,00 584.978,51 
0780.1320A.1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT CIUTADANA 255.995,00 5.759,90 0,00 261.754,90 
0780.1320A.1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA 111.433,00 20.000,00 0,00 131.433,00 
0780.1320A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT CIUTADANA 411.991,00 41.269,81 0,00 453.260,81 
0780.1320B.1200800 R.B./PREVENCIO I CONVIVENCIA 180.276,00 4.056,20 0,00 184.332,20 
0780.1320B.1210000 C. DESTÍ/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 76.931,00 1.730,96 0,00 78.661,96 
0780.1320B.1210100 C.ESPECÍFIC/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 261.784,00 5.890,14 0,00 267.674,14 
0780.1320B.1500000 PRODUCTIVITAT/PREVENCIO I CONVIVENCIA 99.920,00 2.248,20 0,00 102.168,20 
0780.1320B.1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIO I CONVIVENCIA 133.139,00 30.000,00 0,00 163.139,00 
0780.1320B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIO I CONVIVENCIA 168.453,00 35.790,20 0,00 204.243,20 
0780.1330A.1200800 R.B./SEGURETAT VIARIA 418.008,00 9.405,19 0,00 427.413,19 
0780.1330A.1210000 C.DESTÍ/SEGURETAT VIARIA 194.312,00 4.372,03 0,00 198.684,03 
0780.1330A.1210100 C.ESPECÍFIC/SEGURETAT VIARIA 593.613,00 13.356,28 0,00 606.969,28 
0780.1330A.1500000 PRODUCTIVITAT/SEGURETAT VIARIA 241.863,00 5.441,91 0,00 247.304,91 
0780.1330A.1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIARIA 128.143,00 30.000,00 0,00 158.143,00 
0780.1330A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SEGURETAT VIARIA 405.718,00 41.128,65 0,00 446.846,65 
0780.1500A.1200800 R.B./SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST. 165.511,00 3.723,99 0,00 169.234,99 
0780.1500A.1210000 C. DESTÍ/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST. 75.674,00 1.702,66 0,00 77.376,66 
0780.1500A.1210100 C. ESPECÍFIC/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I SOST. 127.978,00 2.879,50 0,00 130.857,50 

0780.1500A.1500000 
PRODUCTIVITAT/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I 
SOST. 38.686,00 870,44 0,00 39.556,44 

0780.1500A.1510000 
GRATIFICACIONS/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I 
SOST. 1.224,00 27,54 0,00 1.251,54 

0780.1500A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/SERV.JUR. I ADM. TERRITORI I 
SOST. 101.141,00 2.275,67 0,00 103.416,67 

0780.1500C.1200800 R.B./DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 98.535,00 2.217,03 0,00 100.752,03 
0780.1500C.1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM. POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 43.260,00 973,35 0,00 44.233,35 

0780.1500C.1210100 
C. ESPECÍFIC/DIR. I AMD. POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 49.716,00 1.118,61 0,00 50.834,61 

0780.1500C.1500000 
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 23.914,00 538,06 0,00 24.452,06 

0780.1500C.1510000 
GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 614,00 13,82 0,00 627,82 

0780.1500C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM. POL.ESPAI PUBLIC 59.966,00 1.349,24 0,00 61.315,24 
0780.1500D.1200800 R.B./DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 76.903,00 1.730,31 0,00 78.633,31 
0780.1500D.1210000 C. DESTÍ/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI PÚBLIC 46.527,00 1.046,86 0,00 47.573,86 

0780.1500D.1210100 
C. ESPECÍFIC/DIRC. TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 68.921,00 1.550,74 0,00 70.471,74 

0780.1500D.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/D.TECNICA P.ESPAI PÚBLIC 28.143,00 633,23 0,00 28.776,23 

0780.1500D.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.TECNICA P. ESPAI 
PÚBLIC 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.1500D.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.TECNICA P.ESPAI 
PÚBLIC 3.360,00 75,61 0,00 3.435,61 

0780.1500D.1310000 
LABORAL EVENTUAL/DIR.TECNICA POLÍTIQUES 
D'ESPAI PÚBLIC 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 

0780.1500D.1500000 
PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 17.721,00 398,72 0,00 18.119,72 

0780.1500D.1510000 
GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA POLÍTIQUES D'ESPAI 
PÚBLIC 1.023,00 23,02 0,00 1.046,02 

0780.1500D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA POL.ESPAI PUBLIC 71.265,00 1.603,47 0,00 72.868,47 

0780.1500F.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INST. EN VIES 
PUBLIQUES 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.1500F.1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL. EN VIES PÚBLIQUES 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.1510C.1200800 R.B./OBRA PRIVADA 116.598,00 2.623,45 0,00 119.221,45 
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0780.1510C.1210000 C. DESTÍ/OBRA PRIVADA 59.227,00 1.332,62 0,00 60.559,62 
0780.1510C.1210100 C. ESPECÍFIC/OBRA PRIVADA 80.341,00 1.807,67 0,00 82.148,67 
0780.1510C.1500000 PRODUCTIVITAT/OBRA PRIVADA 25.278,00 568,76 0,00 25.846,76 
0780.1510C.1510000 GRATIFICACIONS/OBRA PRIVADA 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.1510C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/OBRA PRIVADA 59.309,00 1.334,44 0,00 60.643,44 
0780.1532A.1200800 R.B./REURBANITZACIÓ DE CARRERS 84.629,00 1.904,14 0,00 86.533,14 
0780.1532A.1210000 C. DESTÍ/ REURBANITZACIÓ DE CARRERS 45.671,00 1.027,60 0,00 46.698,60 
0780.1532A.1210100 C. ESPECÍFIC/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 54.992,00 1.237,32 0,00 56.229,32 
0780.1532A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/REURBANITZACIÓ CARRERS 35.454,00 797,72 0,00 36.251,72 
0780.1532A.1300100 LABORALFIX/GRATIFICACIONS/REURBAN. CARRERS 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.1532A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/REURBAN. CARRERS 3.686,00 82,93 0,00 3.768,93 
0780.1532A.1310000 LABORAL EVENTUAL/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.1532A.1500000 PRODUCTIVITAT/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 18.451,00 415,15 0,00 18.866,15 
0780.1532A.1510000 GRATIFICACIONS/REURBANITZACIÓ DE CARRERS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.1532A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/REURBANIT. CARRERS 16.171,00 363,85 0,00 16.534,85 
0780.1640A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CEMENTERI 59.703,00 1.343,32 0,00 61.046,32 
0780.1640A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CEMENTERI 2.550,00 57,38 0,00 2.607,38 
0780.1640A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CEMENTERI 6.821,00 153,47 0,00 6.974,47 
0780.1640A.1310000 LABORAL EVENTUAL/CEMENTIRI 4.590,00 103,29 0,00 4.693,29 
0780.1640A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CEMENTERI 28.245,00 635,52 0,00 28.880,52 
0780.1700A.1510000 GRATIFICACIONS/MEDI AMBIENT 307,00 6,91 0,00 313,91 
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0780.1700B.1100000 
PERSONAL EVENTUAL/ESTUDIS I ACTUACIONS 
AMBIENTALS 61.775,00 1.389,93 0,00 63.164,93 

0780.1700B.1200800 R.B./ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS 86.002,00 2.025,07 0,00 88.027,07 
0780.1700B.1210000 C.DESTI/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS 54.142,00 1.218,20 0,00 55.360,20 
0780.1700B.1210100 C.ESPECIFIC/ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS 74.869,00 1.684,56 0,00 76.553,56 

0780.1700B.1500000 
PRODUCTIVITAT/ESTUDIS I ACTUACIONS 
AMBIENTALS 22.154,00 498,46 0,00 22.652,46 

0780.1700B.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/ESTUDIS I ACTUACIONS 
AMBIENTALS 87.605,00 1.971,11 0,00 89.576,11 

0780.1710A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PARCS I JARDINS 304.310,00 6.846,98 0,00 311.156,98 
0780.1710A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PARCS I JARDINS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.1710A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PARCS I JARDINS 40.768,00 917,29 0,00 41.685,29 
0780.1710A.1310000 LABORAL EVENTUAL/PARCS I JARDINS 2.550,00 57,38 0,00 2.607,38 
0780.1710A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PARCS I JARDINS 123.190,00 2.771,78 0,00 125.961,78 
0780.2110A.1610500 PRESTACIONS SOCIALS/PENSIONS 2.142,00 48,20 0,00 2.190,20 
0780.2210A.1610400 INDEMNITZACIONS JUBILACIO PERSONAL LABORAL 12.241,00 60.000,00 0,00 72.241,00 
0780.2210A.1620900 ALTRES DESPESES 3.570,00 80,33 0,00 3.650,33 
0780.2210A.1620901 PRESTACIONS COMPLEMENTARIES I.T. 181.800,00 4.090,50 0,00 185.890,50 

0780.2210A.1620902 
INDEMNITZACIONS JUBILACIONS PERS. 
FUNCIONARI 12.241,00 60.000,00 0,00 72.241,00 

0780.2310A.1200800 R.B./DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ SOCIAL 68.631,00 1.544,20 0,00 70.175,20 
0780.2310A.1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. S.PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 32.438,00 729,85 0,00 33.167,85 
0780.2310A.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. S. PÚBLICA I ACCIÓ SOCIAL 49.250,00 1.108,12 0,00 50.358,12 
0780.2310A.1300000 LABORAL FIX/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. SOCIAL 75.708,00 1.703,44 0,00 77.411,44 

0780.2310A.1300100 
GRATIFIC.LABORAL/DIR.I ADM. S.PUBLICA I AC. 
SOCIAL 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.2310A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA 
I AC. SOCIAL 7.184,00 161,63 0,00 7.345,63 

0780.2310A.1310000 
LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM.S.PUBLICA I AC. 
SOCIAL 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
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0780.2310A.1500000 
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.S.PUBLICA I ACCIÓ 
SOCIAL 17.339,00 390,13 0,00 17.729,13 

0780.2310A.1510000 
GRATIFICACIONS/DIR. I ADM. S.PUBLICA I ACCIÓ 
SOCIAL 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.2310A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM., S.PUBLICA I 
A.SOCIAL 70.574,00 1.587,91 0,00 72.161,91 

0780.2310B.1200800 R.B./DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL 106.301,00 2.391,78 0,00 108.692,78 
0780.2310B.1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 49.709,00 1.118,45 0,00 50.827,45 
0780.2310B.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA ACCIÓ SOCIAL 67.456,00 1.517,75 0,00 68.973,75 
0780.2310B.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL 27.116,00 610,12 0,00 27.726,12 
0780.2310B.1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA ACCIÓ SOCIAL 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.2310B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA A.SOCIAL 70.007,00 1.575,16 0,00 71.582,16 
0780.2311A.1200800 R.B./GENT GRAN 15.096,00 339,65 0,00 15.435,65 
0780.2311A.1210000 C.DESTÍ/GENT GRAN 6.390,00 143,77 0,00 6.533,77 
0780.2311A.1210100 C.ESPECÍFIC/GENT GRAN 12.618,00 283,91 0,00 12.901,91 
0780.2311A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/GENT GRAN 263.774,00 5.934,91 0,00 269.708,91 
0780.2311A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/GENT GRAN 306,00 6,89 0,00 312,89 
0780.2311A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/GENT GRAN 34.444,00 774,98 0,00 35.218,98 
0780.2311A.1310000 LABORAL EVENTUAL/GENT GRAN 17.342,00 390,19 0,00 17.732,19 
0780.2311A.1500000 PRODUCTIVITAT/GENT GRAN 3.513,00 79,04 0,00 3.592,04 
0780.2311A.1510000 GRATIFICACIONS/GENT GRAN 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.2311A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/GENT GRAN 104.917,00 2.360,63 0,00 107.277,63 
0780.2311B.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/INFANCIA-ADOLESCENCIA 426.045,00 9.586,02 0,00 435.631,02 

0780.2311B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INFANCIA-
ADOLESCENCIA 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.2311B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INFANCIA-
ADOLESCENCIA 52.071,00 1.171,61 0,00 53.242,61 

0780.2311B.1310000 LABORAL EVENTUAL/PR.INFANCIA-ADOLESC. 4.093,00 92,08 0,00 4.185,08 
0780.2311B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFANCIA-ADOLESCENCIA 150.945,00 3.396,26 0,00 154.341,26 
0780.2311C.1200800 R.B./ADULTS 15.326,00 344,83 0,00 15.670,83 
0780.2311C.1210000 C. DESTÍ/ADULTS 6.390,00 143,77 0,00 6.533,77 
0780.2311C.1210100 C. ESPECÍFIC/ADULTS 8.450,00 190,12 0,00 8.640,12 
0780.2311C.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ADULTS 383.046,00 8.618,54 0,00 391.664,54 
0780.2311C.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ADULTS 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.2311C.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ADULTS 46.027,00 1.035,62 0,00 47.062,62 
0780.2311C.1310000 LABORAL EVENTUAL/ADULTS 15.302,00 344,28 0,00 15.646,28 
0780.2311C.1500000 PRODUCTIVITAT/ADULTS 3.513,00 79,04 0,00 3.592,04 
0780.2311C.1510000 GRATIFICACIONS/ADULTS 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.2311C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ADULTS 147.349,00 3.315,35 0,00 150.664,35 
0780.2312A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/POLÍTIQUES D'IGUALTAT 80.173,00 1.803,89 0,00 81.976,89 

0780.2312A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.2312A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/POLÍTIQUES 
D'IGUALTAT 10.386,00 233,69 0,00 10.619,69 

0780.2312A.1310000 LABORAL EVENTUAL/POLÍTIQUES D'IGUALTAT 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.2312A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/POL. D'IGUALTAT 32.202,00 724,55 0,00 32.926,55 
0780.2410A.1200800 R.B./DIR.I ADM. PROMOCIO OCUPACIONAL 20.493,00 461,09 0,00 20.954,09 
0780.2410A.1210000 C. DESTÍ/DIR.I ADM.PROMOCIÓ OCUPACIONAL 9.518,00 214,15 0,00 9.732,15 
0780.2410A.1210100 C. ESPECÍFIC/DIR.I ADM. PROMOCIÓ OCUPACIONAL 16.450,00 370,13 0,00 16.820,13 

0780.2410A.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.I 
ADM.PROM.OCUPACIONAL 50.685,00 1.140,42 0,00 51.825,42 
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0780.2410A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM. 
PROMOCIÓ OCUPACIONAL 3.820,00 85,96 0,00 3.905,96 

0780.2410A.1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. OCUPACIÓ 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.2410A.1500000 
PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.PROMOCIO 
OCUPACIONAL 6.638,00 149,35 0,00 6.787,35 

0780.2410A.1510000 
GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.PROMOCIO 
OCUPACIONAL 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.2410A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/DIR.I ADM.PROMOCIO 
OCUPACIONAL 34.816,00 783,36 0,00 35.599,36 

0780.2411C.1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 849.010,00 427.200,00 0,00 1.276.210,00 
0780.2411C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA XOC CONTRA L'ATUR 277.010,00 152.800,00 0,00 429.810,00 

0780.2411G.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/FORM.OCUPACIONAL I 
I.LABORAL 151.686,00 3.412,94 0,00 155.098,94 

0780.2411G.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/F.OCUPACIONAL I 
LABORAL 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.2411G.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/F.OCUPACIONAL I 
LABORAL 17.487,00 393,45 0,00 17.880,45 

0780.2411G.1600000 SEGURETAT SOCIAL/FORM.OCUPACIONAL I INSERC. 66.379,14 1.279,76 0,00 67.658,90 
0780.3110A.1200800 R.B./DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 30.970,00 696,83 0,00 31.666,83 
0780.3110A.1210000 C.DESTÍ/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 18.264,00 410,93 0,00 18.674,93 
0780.3110A.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA 23.042,00 518,45 0,00 23.560,45 
0780.3110A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 6.709,00 150,96 0,00 6.859,96 
0780.3110A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA SALUT PUBLICA 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3110A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA SALUT PUBLICA 27.027,00 608,10 0,00 27.635,10 
0780.3111A.1200800 R.B./PROMOCIO DE LA SALUT 13.634,00 306,76 0,00 13.940,76 
0780.3111A.1210000 C. DESTÍ/PROMOCIÓ DE LA SALUT 6.390,00 143,77 0,00 6.533,77 
0780.3111A.1210100 C. ESPECÍFIC/PROMOCIÓ DE LA SALUT 8.291,00 186,54 0,00 8.477,54 
0780.3111A.1500000 PRODUCTIVITAT/PROMOCIO DE LA SALUT 3.508,00 78,93 0,00 3.586,93 
0780.3111A.1510000 GRATIFICACIONS/PROMOCIO DE LA SALUT 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3111A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROMOCIÓ DE LA SALUT 13.024,00 293,04 0,00 13.317,04 

0780.3111B.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/SALUBRITAT AMB. I 
ZOONOSIS 34.189,00 769,26 0,00 34.958,26 

0780.3111B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SALUBRITAT AMB.I 
ZOONOSIS 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.3111B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SALUBRITAT AMB.I 
ZOONOSIS 3.518,00 79,15 0,00 3.597,15 

0780.3111B.1310000 
LABORAL EVENTUAL/SALUBRITAT AMBIENTAL I 
ZOONOSIS 614,00 13,82 0,00 627,82 

0780.3111B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SALUBRITAT AMB. I ZOONOSI 15.220,00 342,45 0,00 15.562,45 
0780.3200A.1200800 R.B./DIR.TECNICA EDUCACIO 46.621,00 1.048,97 0,00 47.669,97 
0780.3200A.1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA EDUCACIO 25.378,00 571,01 0,00 25.949,01 
0780.3200A.1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA EDUCACIO 32.173,00 723,89 0,00 32.896,89 
0780.3200A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR.TECNICA EDUCACIO 77.967,00 1.754,27 0,00 79.721,27 

0780.3200A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA 
EDUCACIO 1.530,00 34,43 0,00 1.564,43 

0780.3200A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA 
EDUCACIO 7.263,00 163,42 0,00 7.426,42 

0780.3200A.1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA EDUCACIO 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.3200A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA EDUCACIO 10.830,00 243,67 0,00 11.073,67 
0780.3200A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA EDUCACIO 1.023,00 23,02 0,00 1.046,02 
0780.3200A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIR.TECNICA EDUCACIÓ 57.421,00 1.291,98 0,00 58.712,98 
0780.3201A.1200800 R.B./DIR. ADM.ÀREA EDUCACIO I POL.SOCIAL 74.397,00 1.673,92 0,00 76.070,92 
0780.3201A.1210000 C. DESTÍ/DIR. ADM.ÀREA EDUCACIO I POL.SOCIAL 29.054,00 653,72 0,00 29.707,72 

0780.3201A.1210100 
C. ESPECÍFIC/DIR.ADM.ÀREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 35.135,00 790,53 0,00 35.925,53 

0780.3201A.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/D.ADM.AREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 82.589,00 1.858,25 0,00 84.447,25 
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0780.3201A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/D.ADM.AREA 
EDUCACIO I POL.SOCIAL 306,00 6,89 0,00 312,89 

0780.3201A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/D.ADM. AREA 
EDUCACIO I POL.SOCIAL 10.215,00 229,84 0,00 10.444,84 

0780.3201A.1310000 
LABORAL EVENTUAL/DIR.ADM.ÀREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 17.342,00 390,19 0,00 17.732,19 

0780.3201A.1500000 
PRODUCTIVITAT/DIR. ADM.ÀREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 17.148,00 385,83 0,00 17.533,83 

0780.3201A.1510000 
GRATIFICACIONS/DIR. ADM. ÀREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 2.040,00 45,90 0,00 2.085,90 

0780.3201A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/DIR. ADM. ÀREA EDUCACIO I 
POL.SOCIAL 77.997,00 1.754,93 0,00 79.751,93 

0780.3230A.1200800 R.B./CONSERGERIA ESCOLES 167.770,00 3.774,83 0,00 171.544,83 
0780.3230A.1210000 C. DESTÍ/CONSERGERIA ESCOLES 58.251,00 1.310,65 0,00 59.561,65 
0780.3230A.1210100 C.ESPECÍFIC/CONSERGERIA ESCOLES 182.288,00 4.101,48 0,00 186.389,48 
0780.3230A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA ESCOLES 46.181,00 1.039,07 0,00 47.220,07 

0780.3230A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA 
ESCOLES 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 

0780.3230A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 6.524,00 146,80 0,00 6.670,80 
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ESCOLES 
0780.3230A.1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI CONSERG.ESCOLES 8.161,00 183,62 0,00 8.344,62 
0780.3230A.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA ESCOLES 58.719,00 1.321,18 0,00 60.040,18 
0780.3230A.1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA ESCOLES 3.570,00 80,33 0,00 3.650,33 
0780.3230A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSERGERIA ESCOLES 148.112,00 3.332,52 0,00 151.444,52 
0780.3230C.1200800 R.B./ESCOLES BRESSOL 242.760,00 5.462,10 0,00 248.222,10 
0780.3230C.1210000 C. DESTÍ/ESCOLES BRESSOL 91.168,00 2.051,28 0,00 93.219,28 
0780.3230C.1210100 C. ESPECÍFIC/ESCOLES BRESSOL 136.242,00 3.065,44 0,00 139.307,44 
0780.3230C.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLES BRESSOL 650.025,00 14.625,56 0,00 664.650,56 
0780.3230C.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL 8.671,00 195,09 0,00 8.866,09 
0780.3230C.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL 100.776,00 2.267,45 0,00 103.043,45 
0780.3230C.1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLES BRESSOL 39.784,00 895,14 0,00 40.679,14 
0780.3230C.1500000 PRODUCTIVITAT/ESCOLES BRESSOL 60.811,00 1.368,24 0,00 62.179,24 
0780.3230C.1510000 GRATIFICACIONS/ESCOLES BRESSOL 3.570,00 80,33 0,00 3.650,33 
0780.3230C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL 386.172,00 8.688,86 0,00 394.860,86 
0780.3230D.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/E.E.E. VIROLAI 657.416,00 14.791,87 0,00 672.207,87 
0780.3230D.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E.E.E. VIROLAI 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.3230D.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E.E.E. VIROLAI 3.510,00 78,98 0,00 3.588,98 

0780.3230D.1310000 
LABORAL EVENTUAL/ESCOLA EDUC. ESPECIAL 
VIROLAI 11.425,00 257,07 0,00 11.682,07 

0780.3230D.1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.E.E. VIROLAI 235.138,00 5.290,61 0,00 240.428,61 
0780.3260B.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/SERVEI ATENCIO PRECOÇ 211.279,00 4.753,78 0,00 216.032,78 

0780.3260B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/SERVEI ATENCIÓ 
PRECOÇ 306,00 6,89 0,00 312,89 

0780.3260B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/SERVEI ATENCIO 
PRECOÇ 24.649,00 554,59 0,00 25.203,59 

0780.3260B.1310000 LABORAL EVENTUAL/SERVEI ATENCIO PRECOÇ 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.3260B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SERVEI ATENCIÓ PRECOÇ 78.182,00 1.759,09 0,00 79.941,09 
0780.3260F.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESCOLA DE MUSICA 347.678,00 7.822,76 0,00 355.500,76 
0780.3260F.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESCOLA DE MUSICA 8.671,00 195,09 0,00 8.866,09 
0780.3260F.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESCOLA DE MUSICA 40.966,00 921,74 0,00 41.887,74 
0780.3260F.1310000 LABORAL EVENTUAL/ESCOLA DE MUSICA 8.671,00 195,09 0,00 8.866,09 
0780.3260F.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLA DE MUSICA 125.785,00 2.830,17 0,00 128.615,17 
0780.3270A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR 98.867,00 2.224,51 0,00 101.091,51 

0780.3270A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPAI EDUCATIU 
FAMILIAR 612,00 13,77 0,00 625,77 
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0780.3270A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPAI EDUCATIU 
FAMILIAR 12.495,00 281,13 0,00 12.776,13 

0780.3270A.1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI EDUCATIU FAMILIAR 1.224,00 27,54 0,00 1.251,54 
0780.3270A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPAI EDUC. FAMILIAR 37.392,00 841,32 0,00 38.233,32 

0780.3270B.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/ESPAI NADÓ TERESA 
MAJEM 6.298,00 141,70 0,00 6.439,70 

0780.3270B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/E. NADÓ TERESA 
MAJEM 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.3270B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/E. NADÓ TERESA 
MAJEM 907,00 20,41 0,00 927,41 

0780.3270B.1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPAI NADÓ TERESA MAJEM 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.3270B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/E.NADO TERESA MAJEM 5.706,00 128,39 0,00 5.834,39 
0780.3270H.1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/PLA DE L'ENTORN 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3271A.1200800 R.B./COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 11.770,00 264,83 0,00 12.034,83 
0780.3271A.1210000 C.DESTÍ/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 5.085,00 114,42 0,00 5.199,42 
0780.3271A.1210100 C.ESPECÍFIC/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 8.795,00 197,89 0,00 8.992,89 
0780.3271A.1500000 PRODUCTIVITAT/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 3.341,00 75,18 0,00 3.416,18 
0780.3271A.1510000 GRATIFICACIONS/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3271A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 10.557,00 237,54 0,00 10.794,54 
0780.3272A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/MEDIACIÓ CIUTADANA 57.675,00 1.297,68 0,00 58.972,68 

0780.3272A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MEDIACIÓ 
CIUTADANA 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.3272A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MEDIACIÓ 
CIUTADANA 7.006,00 157,63 0,00 7.163,63 

0780.3272A.1310000 LABORAL EVENTUAL/MEDIACIO CIUTADANA 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.3272A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/MEDIACIÓ CIUTADANA 23.573,00 530,39 0,00 24.103,39 
0780.3272B.1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PLA INTEGRAL CIUTADANIA 18.103,00 407,31 0,00 18.510,31 

0780.3272B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PLA INTEGRAL 
CIUTADANIA 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.3272B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PLA INTEGRAL 
CIUTADANIA 2.436,00 54,82 0,00 2.490,82 

0780.3272B.1310000 LABORAL EVENTUAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3272B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PLA INTEGRAL CIUTADANIA 10.078,00 226,74 0,00 10.304,74 
0780.3300B.1200800 R.B./DIRECCIO TECNICA CULTURA 30.268,00 681,02 0,00 30.949,02 
0780.3300B.1210000 C.DESTÍ/DIR. TECNICA CULTURA 12.780,00 287,54 0,00 13.067,54 
0780.3300B.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. TECNICA CULTURA 13.372,00 300,87 0,00 13.672,87 
0780.3300B.1300000 LABORAL/FIX/DIRECCIO TECNICA CULTURA 87.422,00 1.966,99 0,00 89.388,99 

0780.3300B.1300100 
LABORAL/FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA 
CULTURA 4.080,00 91,81 0,00 4.171,81 

0780.3300B.1300200 
LABORAL/FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA 
CULTURA 10.443,00 234,96 0,00 10.677,96 

0780.3300B.1310000 LABORAL EVENTUAL/DIRECCIO TECNICA CULTURA 49.985,00 1.124,66 0,00 51.109,66 
0780.3300B.1500000 PRODUCTIVITAT/DIRECCIO TECNICA CULTURA 6.947,00 156,30 0,00 7.103,30 
0780.3300B.1510000 GRATIFICACIONS/DIRECCIO TECNICA CULTURA 2.550,00 57,38 0,00 2.607,38 
0780.3300B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIREC. TECNICA CULTURA 48.743,00 1.096,72 0,00 49.839,72 
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0780.3301A.1200800 R.B./DIR.TECNICA JOVENTUT 17.270,00 388,57 0,00 17.658,57 
0780.3301A.1210000 C. DESTÍ/DIR. TECNICA JOVENTUT 8.471,00 190,60 0,00 8.661,60 
0780.3301A.1210100 C. ESPECÍFIC/DIR. TECNICA JOVENTUT 32.744,00 736,73 0,00 33.480,73 
0780.3301A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA JOVENTUT 78.842,00 1.773,94 0,00 80.615,94 

0780.3301A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA 
JOVENTUT 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.3301A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR. TECNICA 
JOVENTUT 10.171,00 228,86 0,00 10.399,86 

0780.3301A.1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA JOVENTUT 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3301A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA JOVENTUT 3.937,00 88,57 0,00 4.025,57 
0780.3301A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR.TECNICA JOVENTUT 307,00 6,91 0,00 313,91 
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0780.3301A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA JOVENTUT 42.616,00 958,87 0,00 43.574,87 
0780.3321A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/BIBLIOTEQUES 46.935,00 1.056,05 0,00 47.991,05 
0780.3321A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES 1.887,00 42,46 0,00 1.929,46 
0780.3321A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/BIBLIOTEQUES 6.755,00 151,99 0,00 6.906,99 
0780.3321A.1310000 LABORAL EVENTUAL/BIBLIOTEQUES 8.161,00 183,62 0,00 8.344,62 
0780.3321A.1510000 GRATIFICACIONS/BIBLIOTEQUES 2.907,00 65,41 0,00 2.972,41 
0780.3360A.1200800 R.B./PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 97.697,00 2.198,17 0,00 99.895,17 
0780.3360A.1210000 C. DESTÍ/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC I MUSEUS 38.826,00 873,59 0,00 39.699,59 

0780.3360A.1210100 
C. ESPECÍFIC/PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC 
MUSEUS 67.822,00 1.525,99 0,00 69.347,99 

0780.3360A.1300100 
GRATIFIC.LABORAL/DIR.ADM. POLITIQUES 
CIUTADANIA 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.3360A.1500000 
PRODUCTIVITAT/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I 
MUSEUS 21.211,00 477,26 0,00 21.688,26 

0780.3360A.1510000 
GRATIFICACIONS/PATRIMONI HISTÒRIC-ART. I 
MUSEUS 6.121,00 137,71 0,00 6.258,71 

0780.3360A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI HISTORIC-ARTISTIC 58.933,00 1.326,00 0,00 60.259,00 
0780.3371F.1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/CENTRES CÍVICS 78.378,00 1.763,51 0,00 80.141,51 
0780.3371F.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CENTRES CÍVICS 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3371F.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CENTRES CÍVICS 9.983,00 224,61 0,00 10.207,61 
0780.3371F.1310000 LABORAL EVENTUAL/CENTRES CÍVICS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3371F.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CENTRES CIVICS 30.774,00 692,42 0,00 31.466,42 
0780.3400A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/DIR. TECNICA ESPORTS 82.523,00 1.856,76 0,00 84.379,76 

0780.3400A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR. TECNICA 
ESPORTS 918,00 20,66 0,00 938,66 

0780.3400A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.TECNICA 
ESPORTS 7.306,00 164,39 0,00 7.470,39 

0780.3400A.1310000 LABORAL EVENTUAL/DIR. TECNICA ESPORTS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3400A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/DIRECCIÓ TECNICA ESPORTS 28.364,00 638,18 0,00 29.002,18 
0780.3410A.1200800 R.B./JOCS ESCOLARS 10.624,00 239,05 0,00 10.863,05 
0780.3410A.1210000 C. DESTÍ/JOSC ESCOLARS 3.779,00 85,04 0,00 3.864,04 
0780.3410A.1210100 C. ESPECÍFIC/JOCS ESCOLARS 5.982,00 134,60 0,00 6.116,60 
0780.3410A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/JOCS ESCOLARS 26.508,00 596,44 0,00 27.104,44 
0780.3410A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.3410A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS 3.337,00 75,07 0,00 3.412,07 
0780.3410A.1310000 LABORAL EVENTUAL/JOCS ESCOLARS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3410A.1500000 PRODUCTIVITAT/JOCS ESCOLARS 3.269,00 73,55 0,00 3.342,55 
0780.3410A.1510000 GRATIFICACIONS/JOCS ESCOLARS 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.3410A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/JOCS ESCOLARS 19.822,00 446,00 0,00 20.268,00 
0780.3410B.1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/ESPORT POPULAR 29.615,00 666,35 0,00 30.281,35 
0780.3410B.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ESPORT POPULAR 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.3410B.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ESPORT POPULAR 3.261,00 73,38 0,00 3.334,38 
0780.3410B.1310000 LABORAL EVENTUAL/ESPORT POPULAR 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3410B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESPORT POPULAR 13.811,00 310,75 0,00 14.121,75 
0780.3420A.1200800 R.B./PISCINES 35.132,00 790,46 0,00 35.922,46 
0780.3420A.1210000 C. DESTÍ/PISCINES 14.468,00 325,52 0,00 14.793,52 
0780.3420A.1210100 C. ESPECÍFIC/PISCINES 34.192,00 769,32 0,00 34.961,32 
0780.3420A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/PISCINES 81.202,00 1.827,04 0,00 83.029,04 
0780.3420A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PISCINES 2.550,00 57,38 0,00 2.607,38 
0780.3420A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PISCINES 9.997,00 224,93 0,00 10.221,93 
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0780.3420A.1310000 LABORAL EVENTUAL/PISCINES 25.503,00 573,81 0,00 26.076,81 
0780.3420A.1500000 PRODUCTIVITAT/PISCINES 13.128,00 295,38 0,00 13.423,38 
0780.3420A.1510000 GRATIFICACIONS/PISCINES 3.060,00 68,86 0,00 3.128,86 
0780.3420A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PISCINES 61.756,00 1.389,50 0,00 63.145,50 
0780.3420B.1200800 R.B./INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 71.200,00 1.602,00 0,00 72.802,00 
0780.3420B.1210000 C. DESTÍ/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 28.281,00 636,33 0,00 28.917,33 
0780.3420B.1210100 C. ESPECÍFIC/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 78.474,00 1.765,66 0,00 80.239,66 

0780.3420B.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 96.951,00 2.181,40 0,00 99.132,40 

0780.3420B.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSTAL. ESPORTIVES 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.3420B.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSTAL. ESPORTIVES 13.216,00 297,34 0,00 13.513,34 
0780.3420B.1310000 LABORAL EVENTUAL/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.3420B.1500000 PRODUCTIVITAT/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 26.488,00 595,99 0,00 27.083,99 
0780.3420B.1510000 GRATIFICACIONS/INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 6.121,00 137,71 0,00 6.258,71 
0780.3420B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 99.669,00 2.242,56 0,00 101.911,56 
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0780.4300A.1510000 
GRATIFICACIONS/ACTIVITATS I ORDENANCES 
CÍVIQUES 2.307,00 6,91 0,00 2.313,91 

0780.4300A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ACTIVITATS I ORD.CIVIQUES 81.892,00 2.000,00 0,00 83.892,00 
0780.4301A.1200800 R.B./PROGRRAMES TURISME I COMERÇ 16.924,00 380,78 0,00 17.304,78 
0780.4301A.1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 10.146,00 228,30 0,00 10.374,30 
0780.4301A.1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES TURISME I COMERÇ 23.761,00 534,63 0,00 24.295,63 
0780.4301A.1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROG.TURISME I COMERÇ 26.389,00 593,76 0,00 26.982,76 

0780.4301A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROG.TURISME I 
COMERÇ 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.4301A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROG.TURISME I 
COMERÇ 3.336,00 75,05 0,00 3.411,05 

0780.4301A.1310000 LABORAL EVENTUAL/PROG.TURISME I COMERÇ 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.4301A.1500000 PRODUCTIVITAT/PROG.TURISME I COMERÇ 3.894,00 87,61 0,00 3.981,61 
0780.4301A.1510000 GRATIFICACIONS/PROG.TURISME I COMERÇ 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.4301A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROG.TURISME I COMERÇ 22.421,00 504,47 0,00 22.925,47 
0780.4312A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MERCATS MPALS. 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.4312A.1310000 LABORAL EVENTUAL/MERCATS MUNICIPALS 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.4312A.1510000 GRATIFICACIONS/MERCATS MUNICIPALS 307,00 6,91 0,00 313,91 

0780.4910A.1100000 
PERSONAL EVENTUAL/DIR. TÈCNICA I.M. 
RADIODIFUSIÓ 40.627,00 914,10 0,00 41.541,10 

0780.4910A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/DIR. TÈCNICA I.M. 
RADIODIFUSIÓ 14.546,00 327,29 0,00 14.873,29 

0780.4930A.1200800 R.B./CONSUM 39.277,00 883,73 0,00 40.160,73 
0780.4930A.1210000 C. DESTÍ/CONSUM 15.256,00 343,26 0,00 15.599,26 
0780.4930A.1210100 C. ESPECÍFIC/CONSUM 32.754,00 736,97 0,00 33.490,97 
0780.4930A.1500000 PRODUCTIVITAT/CONSUM 10.303,00 231,82 0,00 10.534,82 
0780.4930A.1510000 GRATIFICACIONS/CONSUM 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.4930A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CONSUM 26.303,00 591,81 0,00 26.894,81 
0780.9120B.1000000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES 593.860,00 13.361,84 0,00 607.221,84 
0780.9120B.1100000 PERSONAL EVENTUAL/GRUPS MUNICIPALS 71.940,00 1.618,64 0,00 73.558,64 
0780.9120B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/CARRECS ELECTES 178.690,00 4.020,53 0,00 182.710,53 
0780.9200A.1200800 R.B./RECURSOS HUMANS 135.396,00 3.046,40 0,00 138.442,40 
0780.9200A.1210000 C.DESTÍ/RECURSOS HUMANS 66.490,00 1.496,03 0,00 67.986,03 
0780.9200A.1210100 C. ESPECÍFIC/RECURSOS HUMANS 115.258,00 2.683,30 0,00 117.941,30 
 
 
 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0780.9200A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/RECURSOS HUMANS 84.129,00 1.892,91 0,00 86.021,91 
0780.9200A.1300100 GRATIF. LABORAL/RECURSOS HUMANS 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS 10.224,00 230,03 0,00 10.454,03 
0780.9200A.1310000 LABORAL EVENTUAL/RECURSOS HUMANS 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.9200A.1500000 PRODUCTIVITAT/RECURSOS HUMANS 33.779,00 760,04 0,00 34.539,04 
0780.9200A.1510000 GRATIFICACIONS/RECURSOS HUMANS 3.570,00 80,33 0,00 3.650,33 
0780.9200A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/REC. HUMANS 115.300,00 2.594,26 0,00 117.894,26 
0780.9200B.1620000 FORMACIO DEL PERSONAL 27.000,00 607,50 0,00 27.607,50 
0780.9200C.1310000 LABORAL EVENTUAL/INFORMATICA 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.9200C.1510000 GRATIFICACIONS/INFORMATICA 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9200C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INFORMÀTICA 74.686,00 2.000,00 0,00 76.686,00 
0780.9200D.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/CONSERGERIA 71.757,00 1.614,52 0,00 73.371,52 
0780.9200D.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/CONSERGERIA 4.080,00 91,81 0,00 4.171,81 
0780.9200D.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/CONSERGERIA 9.802,00 220,53 0,00 10.022,53 
0780.9200D.1310000 LABORAL EVENTUAL/CONSERGERIA 6.121,00 137,71 0,00 6.258,71 
0780.9200D.1510000 GRATIFICACIONS/CONSERGERIA 19.382,00 436,09 0,00 19.818,09 
0780.9200G.1300100 GRATIF. LABORAL/SECRETARIA GENERAL 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200G.1310000 LABORAL EVENTUAL/SECRETARIA GENERAL 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200G.1510000 GRATIFICACIONS/SECRETARIA GENERAL 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9200G.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SECRETARIA GRAL. 74.494,00 2.956,18 0,00 77.450,18 
0780.9200H.1200800 R.B./ARXIU 29.107,00 654,92 0,00 29.761,92 
0780.9200H.1210000 C.DESTÍ/ARXIU 13.556,00 305,02 0,00 13.861,02 
0780.9200H.1210100 C.ESPECÍFIC/ARXIU 13.482,00 303,34 0,00 13.785,34 
0780.9200H.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ARXIU 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.9200H.1310000 LABORAL EVENTUAL/ARXIU 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9200H.1500000 PRODUCTIVITAT/ARXIU 6.935,00 156,03 0,00 7.091,03 
0780.9200H.1510000 GRATIFICACIONS/ARXIU 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.9200H.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ARXIU 18.566,00 2.417,74 0,00 20.983,74 
0780.9200I.1200800 R.B./ASSESSORIA JURIDICA 97.234,00 2.187,76 0,00 99.421,76 
0780.9200I.1210000 C.DESTÍ/ASSESSORIA JURIDICA 58.532,00 1.316,98 0,00 59.848,98 
0780.9200I.1210100 C.ESPECÍFIC/ASSESSORIA JURIDICA 72.826,00 1.638,58 0,00 74.464,58 
0780.9200I.1500000 PRODUCTIVITAT/ASSESSORIA JURIDICA 19.198,00 431,96 0,00 19.629,96 
0780.9200I.1510000 GRATIFICACIONS/ASESORIA JURIDICA 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200I.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ASSESSORIA JURIDICA 57.430,00 3.292,18 0,00 60.722,18 
0780.9200J.1300100 GRATIF. LABORAL/CONTRACTACIÓ 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200J.1310000 LABORAL EVENTUAL/CONTRACTACIO 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200J.1510000 GRATIFICACIONS/CONTRACTACIO 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.9200L.1200800 R.B./PREV. RISCOS LABORALS 33.568,00 755,27 0,00 34.323,27 
0780.9200L.1210000 C.DESTÍ/PREV.RISCOS LABORALS 16.942,00 381,19 0,00 17.323,19 
0780.9200L.1210100 C.ESPECÍFC/PREV.RISCOS LABORALS 23.259,00 523,33 0,00 23.782,33 
0780.9200L.1500000 PRODUCTIVITAT/`PREV.RISCOS LABORALS 7.105,00 159,86 0,00 7.264,86 
0780.9200L.1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200L.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREV.RISCOS LABORALS 23.699,00 2.533,23 0,00 26.232,23 
0780.9200M.1100000 PERSONAL EVENTUAL/PREMSA 43.845,00 986,50 0,00 44.831,50 
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0780.9200M.1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/PREMSA  127.113,00 2.860,03 0,00 129.973,03 
0780.9200M.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PREMSA  102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9200M.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PREMSA  13.943,00 313,72 0,00 14.256,72 
0780.9200M.1310000 LABORAL EVENTUAL/GABINET PREMSA  614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.9200M.1510000 GRATIFICACIONS/GABINET PREMSA  614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.9200M.1600000 SEGURETAT SOCIAL/GABINET PREMSA  59.537,00 3.339,59 0,00 62.876,59 
0780.9200P.1200800 R.B./SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS 294.099,00 6.617,22 0,00 300.716,22 
0780.9200P.1210000 C.DESTÍ/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS 136.673,00 3.075,15 0,00 139.748,15 
0780.9200P.1210100 C.ESPECÍFIC/SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS 219.652,00 4.942,16 0,00 224.594,16 

0780.9200P.1500000 
PRODUCTIVITAT/SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CENTRALS 76.004,00 1.710,09 0,00 77.714,09 

0780.9200P.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/SERVEIS ADMINISTRATIUS 
CENTRALS 188.439,00 6.239,88 0,00 194.678,88 

0780.9220A.1200800 R.B./PROGRAMES D'ALCALDIA 25.442,00 572,45 0,00 26.014,45 
0780.9220A.1210000 C.DESTÍ/PROGRAMES D'ALCALDIA 10.171,00 228,84 0,00 10.399,84 
0780.9220A.1210100 C. ESPECÍFIC/PROGRAMES D'ALCALDIA 17.220,00 387,44 0,00 17.607,44 
0780.9220A.1300000 LABORAL FIX/BÁSIQUES/PROGRAMES D'ALCALDIA 90.583,00 2.038,12 0,00 92.621,12 

0780.9220A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/PROGRAMES 
D'ALCALDIA 2.102,00 2,30 0,00 2.104,30 

0780.9220A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/PROGRAMES 
D'ALCALDIA 7.590,00 170,76 0,00 7.760,76 

0780.9220A.1310000 LABORAL EVENTUAL/PROGRAMES D'ALCALDIA 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.9220A.1500000 PRODUCTIVITAT/PROGRAMES D'ALCALDIA 6.706,00 150,88 0,00 6.856,88 
0780.9220A.1510000 GRATIFICACIONS/PROGRAMES D'ALCALDIA 409,00 9,20 0,00 418,20 
0780.9220A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PROGRAMES D'ALCALDIA 43.188,00 2.971,72 0,00 46.159,72 
0780.9220B.1200800 R.B./ALCALDIA 129.601,00 2.916,03 0,00 132.517,03 
0780.9220B.1210000 C.DESTÍ/ALCALDIA 54.502,00 1.226,30 0,00 55.728,30 
0780.9220B.1210100 C.ESPECIFIC/ALCALDIA 105.789,00 2.380,26 0,00 108.169,26 
0780.9220B.1500000 PRODUCTIVITAT/ALCALDIA 30.513,00 686,54 0,00 31.199,54 
0780.9220B.1510000 GRATIFICACIONS/ALCALDIA 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9220B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ALCALDIA 76.832,00 3.728,72 0,00 80.560,72 
0780.9220C.1200800 R.B./SINDIC DE GREUGES 14.751,00 331,90 0,00 15.082,90 
0780.9220C.1210000 C.DESTÍ/SINDIC DE GREUGES 5.085,00 114,42 0,00 5.199,42 
0780.9220C.1210100 C. ESPECÍFIC/SÍNDIC DE GREUGES 14.386,00 323,69 0,00 14.709,69 
0780.9220C.1300100 GRATIFICACIONS LABORAL/SINDIC DE GREUGES 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9220C.1310000 LABORAL EVENTUAL/SINDIC DE GREUGES 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9220C.1430000 ALTRE PERSONAL/SINDIC DE GREUGES 47.000,00 1.057,50 0,00 48.057,50 
0780.9220C.1500000 PRODUCTIVITAT/SINDIC DE GREUGES 3.449,00 77,61 0,00 3.526,61 
0780.9220C.1510000 GRATIFICACIONS/SINDIC DE GREUGES 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9220C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/SINDIC DE GREUGES 10.802,00 2.243,05 0,00 13.045,05 
0780.9240A.1200800 R.B./DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 78.397,00 1.763,93 0,00 80.160,93 
0780.9240A.1210000 C.DESTÍ/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 35.573,00 800,39 0,00 36.373,39 
0780.9240A.1210100 C.ESPECÍFIC/DIR. I ADM. ACCIÓ COMUNITÀRIA 60.302,00 1.356,79 0,00 61.658,79 

0780.9240A.1300000 
LABORAL FIX/BÀSIQUES/DIR. I ADM. ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 39.673,00 892,65 0,00 40.565,65 

0780.9240A.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ 
COMUN. 2.550,00 57,38 0,00 2.607,38 

0780.9240A.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/DIR.I ADM.ACCIÓ 
COMUNITARIA 3.552,00 79,92 0,00 3.631,92 

0780.9240A.1310000 
LABORAL EVENTUAL/DIR. I ADM. ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 614,00 13,82 0,00 627,82 
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0780.9240A.1500000 PRODUCTIVITAT/DIR. I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 20.494,00 461,11 0,00 20.955,11 
0780.9240A.1510000 GRATIFICACIONS/DIR.I ADM.ACCIÓ COMUNITÀRIA 614,00 13,82 0,00 627,82 

0780.9240A.1600000 
SEGURETAT SOCIAL/DIR. I ADM. ACCIÓ 
COMUNITARIA 65.313,00 3.469,53 0,00 68.782,53 

0780.9241G.1100000 
PERSONAL EVENTUAL/INNOVACIÓ URBANA I 
SOCIAL 37.248,00 838,08 0,00 38.086,08 

0780.9241G.1200800 R.B./INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 49.690,00 1.118,01 0,00 50.808,01 
0780.9241G.1210000 C.DESTÍ/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 22.641,00 509,42 0,00 23.150,42 
0780.9241G.1210100 C.ESPECÍFIC/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 53.443,00 1.202,47 0,00 54.645,47 
0780.9241G.1500000 PRODUCTIVITAT/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 11.008,00 247,68 0,00 11.255,68 
0780.9241G.1510000 GRATIFICACIONS/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 1.111,00 25,00 0,00 1.136,00 
0780.9241G.1600000 SEGURETAT SOCIAL INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 43.763,00 2.984,66 0,00 46.747,66 
0780.9250A.1200800 R.B./ATENCIO CIUTADA 120.916,00 2.720,62 0,00 123.636,62 
0780.9250A.1210000 C.DESTÍ/ATENCIÓ CIUTADA 53.956,00 1.214,02 0,00 55.170,02 
0780.9250A.1210100 C.ESPECÍFIC/ATENCIÓ CIUTADA 131.213,00 2.952,30 0,00 134.165,30 
0780.9250A.1300000 LABORAL FIX/BASIQUES/ATENCIÓ CIUTADA 19.959,00 449,07 0,00 20.408,07 
0780.9250A.1300100 LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/ATENCIÓ CIUTADA 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9250A.1300200 LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/ATENCIÓ CIUTADA 3.262,00 73,40 0,00 3.335,40 
0780.9250A.1310000 LABORAL EVENTUAL/ATENCIÓ CIUTADÀ 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.9250A.1500000 PRODUCTIVITAT/ATENCIO CIUTADA 34.491,00 776,05 0,00 35.267,05 
0780.9250A.1510000 GRATIFICACIONS/ATENCIO CIUTADA 3.060,00 68,86 0,00 3.128,86 
0780.9250A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ATENCIÓ CIUTADANA 103.562,00 4.330,15 0,00 107.892,15 
0780.9251A.1200800 R.B./OFICINA DE TRANSPARENCIA 33.721,00 758,72 0,00 34.479,72 
0780.9251A.1210000 C.DESTÍ/OFICINA DE TRANSPARENCIA 14.818,00 333,41 0,00 15.151,41 
0780.9251A.1210100 C.ESPECÍFIC/OFICINA DE TRANSPARENCIA 25.444,00 572,48 0,00 26.016,48 
0780.9251A.1500000 PRODUCTIVITAT/OFICINA DE TRANSPARENCIA 8.425,00 189,57 0,00 8.614,57 
0780.9251A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/OFICINA DE TRANSPARENCIA 24.698,00 2.555,70 0,00 27.253,70 
0780.9310A.1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/INTERVENCIÓ 102,00 2,30 0,00 104,30 
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0780.9310A.1310000 LABORAL EVENTUAL/INTERVENCIO 614,00 13,82 0,00 627,82 
0780.9310A.1510000 GRATIFICACIONS/INTERVENCIO 6.631,00 149,19 0,00 6.780,19 
0780.9310A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INTERVENCIÓ 142.689,00 2.000,00 0,00 144.689,00 
0780.9320A.1300100 GRATIFICACIONS.LABORAL/G.TRIBUTARIA 102,00 2,30 0,00 104,30 
0780.9320A.1310000 LABORAL EVENTUAL/GESTIO TRIBUTARIA 1.020,00 22,95 0,00 1.042,95 
0780.9320A.1510000 GRATIFICACIONS/GESTIO TRIBUTARIA 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9320A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/GESTIÓ TRIBUTARIA 102.612,00 2.000,00 0,00 104.612,00 
0780.9320B.1200800 R.B./INSPECCIO TRIBUTARIA 31.624,00 711,53 0,00 32.335,53 
0780.9320B.1210000 C.DESTÍ/INSPECCIO TRIBUTARIA 14.818,00 333,41 0,00 15.151,41 
0780.9320B.1210100 C.ESPECÍFIC/INSPECCIO TRIBUTARIA 23.563,00 530,17 0,00 24.093,17 
0780.9320B.1300000 LABORAL FIX/BÀSIQUES/INSPECCIÓ TRIBUTARIA 26.596,00 598,41 0,00 27.194,41 

0780.9320B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/INSPECCIO 
TRIBUTARIA 102,00 2,30 0,00 104,30 

0780.9320B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/INSPECCIO 
TRIBUTARIA 3.326,00 74,83 0,00 3.400,83 

0780.9320B.1310000 LABORAL EVENTUAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA 612,00 13,77 0,00 625,77 
0780.9320B.1500000 PRODUCTIVITAT/INSPECCIO TRIBUTARIA 7.065,00 158,97 0,00 7.223,97 
0780.9320B.1510000 GRATIFICACIONS/INSPECCIO TRIBUTARIA 1.530,00 34,43 0,00 1.564,43 
0780.9320B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSPECCIÓ TRIBUTARIA 32.011,00 2.720,24 0,00 34.731,24 
0780.9330A.1200800 R.B./PATRIMONI I INVERSIONS 59.962,00 1.349,14 0,00 61.311,14 
 
 
 
 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0780.9330A.1210000 C.DESTÍ/PATRIMONI I INVERSIONS 26.987,00 607,22 0,00 27.594,22 
0780.9330A.1210100 C.ESPECÍFIC/PATRIMONI I INVERSIONS 44.667,00 1.005,01 0,00 45.672,01 
0780.9330A.1310000 PERS. LAB. EVENTUAL/PATRIMONI I INVERSIONS 307,00 6,91 0,00 313,91 
0780.9330A.1500000 PRODUCTIVITAT/PATRIMONI I INVERSIONS 13.481,00 303,33 0,00 13.784,33 
0780.9330A.1510000 GRATIFICACIONS/PATRIMONI I INVERSIONS 5.101,00 114,76 0,00 5.215,76 
0780.9330A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/PATRIMONI I INVERSIONS 32.347,00 2.727,80 0,00 35.074,80 
0780.9330B.1200800 R.B./MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 41.437,00 932,34 0,00 42.369,34 
0780.9330B.1210000 C. DESTÍ/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 20.317,00 457,13 0,00 20.774,13 
0780.9330B.1210100 C. ESPECÍFIC/MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 41.917,00 943,14 0,00 42.860,14 

0780.9330B.1300000 
LABORAL FIX/BASIQUES/MANT. EDIFICIS 
MUNICIPALS 250.343,00 5.632,72 0,00 255.975,72 

0780.9330B.1300100 
LABORAL FIX/GRATIFICACIONS/MANT.EDIFICIS 
MUNICIPALS 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.9330B.1300200 
LABORAL FIX/PRODUCTIVITAT/MANT.EDIFICIS 
MUNICIPALS 34.144,00 768,24 0,00 34.912,24 

0780.9330B.1310000 LABORAL EVENTUAL/MANT. EDIFICIS MUNICIPALS 614,00 13,82 0,00 627,82 

0780.9330B.1500000 
PRODUCTIVITAT/MANTENIMENT EDIFICIS 
MUNICIPALS 10.655,00 239,74 0,00 10.894,74 

0780.9330B.1510000 
GRATIFICACIONS/MANTENIMENT EDIFICIS 
MUNICIPALS 612,00 13,77 0,00 625,77 

0780.9330B.1600000 SEGURETAT SOCIAL/MANT. EDIFICIS MUNIC. 130.956,00 4.946,51 0,00 135.902,51 
0780.9340A.1200800 R.B./TRESORERIA 98.431,00 2.214,71 0,00 100.645,71 
0780.9340A.1210000 C.DESTÍ/TRESORERIA 52.253,00 1.175,69 0,00 53.428,69 
0780.9340A.1210100 C.ESPECÍFIC/TRESORERIA 106.630,00 2.399,18 0,00 109.029,18 
0780.9340A.1500000 PRODUCTIVITAT/TRESORERIA 34.709,00 780,96 0,00 35.489,96 
0780.9340A.1510000 GRATIFICACIONS/TRESORERIA 1.365,00 30,46 0,00 1.395,46 
0780.9340A.1600000 SEGURETAT SOCIAL/TRESORERIA 65.266,00 3.467,74 0,00 68.733,74 
0781.9240B.2270500 ELECCIONS/SECRETARIA 144.400,00 40.000,00 0,00 184.400,00 
0884.3400A.2230000 TRANSPORTS/ESPORTS 2.900,00 12.000,00 0,00 14.900,00 
0884.3410A.2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS 6.000,00 1.800,00 0,00 7.800,00 
0884.3410B.2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT ESCOLAR 16.092,00 8.700,00 0,00 24.792,00 
0884.3410C.2260905 ACTIVITATS ESPORTIVES SOCIALS 78.000,00 47.000,00 0,00 125.000,00 

0884.3420A.2260402 
INDEMNIT.RESP.PATRIMONIAL/CONTRACTE 
PISCINA 0,00 74.216,12 0,00 74.216,12 

0884.3420B.2279901 C.P.S./CAMP FUTBOL SANT ILDEFONS 0,00 4.304,39 0,00 4.304,39 
0884.3420B.2279904 C.P.S./CAMP FUTBOL CORNELLA 0,00 59.583,29 0,00 59.583,29 
0884.3420B.6350002 MOBILIARI PAVELLO CAN CARBONELL 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 

 
TOTAL DESPESES   6.488.131,36 0,00 

  
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 
  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 1.250.012,68 6.488.131,36 0,00 7.689.983,04 

 
TOTAL INGRESSOS   6.488.131,36 0,00 

  
 
 
 

MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 
  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0556.1700A.7700001 
SUBV.PROJ. MILLORA INFRAEST.POLIGONS 
INDUSTRIALS 0,00 244.375,05 0,00 244.375,05 
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ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 
  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP.FINANÇ. AFECTAT 1.250.012,68 244.375,05 0,00 1.494.387,73 

 
TOTAL INGRESSOS   244.375,05 0,00 

  
 
 
 
 
 

MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
ESTAT DE DESPESES 

    
  

Consignació 
  

Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0556.1700A.2230001 TRANSPORTS/MEDI AMBIENT 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 
0556.1700A.2279900 CPS/DINAMITZACIO ACTIVITATS AMBIENTALS 18.000,00 0,00 1.800,00 16.200,00 
0011.1710A.6190007 MILLORA ESPAIS URBANS ENJARDINATS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
0011.1532A.6190006 MILLORA JARDINERIA PL. GALICIA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 
0332.2310B.2020002 ARRENDAMENT TEATRE AUDITORI 0,00 1.515,80 0,00 1.515,80 
0332.2311A.2130000 SERVEI TECNIC TELEASSISTENCIA 238.624,00 0,00 1.515,80 237.108,20 

 
    63.315,80 63.315,80 

  
 
 
 
 
 

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

ESTAT DE DESPESES 
    

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0002.3272B.2269903 
NOUS PROG. DE CIUTAT/INTEGRACIÓ I MEDIACIÓ 
(CR) 0,00 1.445,95 0,00 1.445,95 

0002.9220A.2269903 TREBALLS EXTERNS/PROGRAMES D'ALCALDIA (CR) 0,00 532,40 0,00 532,40 
0003.3300B.2260204 PUBLICITAT CULTURA (CR) 0,00 3.566,19 0,00 3.566,19 
0003.3301A.2260204 PUBLICITAT/JOVENTUT (CR) 0,00 601,85 0,00 601,85 
0003.3321A.2260204 PUBLICAC. I PUBLICITAT/BIBLIOTEQUES (CR) 0,00 556,60 0,00 556,60 
0003.3380A.2260201 PUBLICITAT PALLASSOS (CR) 0,00 1.602,23 0,00 1.602,23 
0003.4301A.2260204 PROMOCIÓ I PUBLICITAT/COMERÇ (CR) 0,00 4.499,62 0,00 4.499,62 
0003.9200M.2200004 MAT. OFICINA NO INVENT. /PREMSA (CR) 0,00 41,47 0,00 41,47 
0003.9200M.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/COMUNICACIÓ (CR) 0,00 22,00 0,00 22,00 
0003.9200M.2260204 PUBLICACIONS I PUBLICITAT (CR) 0,00 1.270,50 0,00 1.270,50 
0003.9200M.2270601 WEB MUNICIPAL (CR) 0,00 1.028,35 0,00 1.028,35 
0003.9241G.2270601 PUBLICITAT/CORNELLA HUMANA (CR) 0,00 474,32 0,00 474,32 

0009.9241G.2030001 
LLOGUER MATERIAL/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 
(CR) 0,00 4.918,65 0,00 4.918,65 

0009.9241G.2269901 
DESPESES DIVERSES/INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL 
(CR) 0,00 6,99 0,00 6,99 

0009.9241H.2269901 TALLERS EXTERNS/TALLERS DE CIUTADANIA (CR) 0,00 2.928,20 0,00 2.928,20 
 
 
 
 
 
 

  
Consignació 

  
Consignació 

Partida Descripció Actual Altes Baixes Final 

0009.9241H.2269903 
DESPESES DIVERSES/TALLERS DE LA CIUTADANIA 
(CR) 0,00 3.988,77 0,00 3.988,77 

0011.1700B.2269904 
CAMPANYES PARTICIPACIÓ/ESTUDIS I ACT. 
AMBIENTALS (CR) 0,00 5.924,16 0,00 5.924,16 

0112.1330A.2100001 SENYALITZACIÓ (CR) 0,00 1.577,09 0,00 1.577,09 
0112.1500C.2030001 LLOGUER MAQUINÀRIA (CR) 0,00 426,40 0,00 426,40 
0112.1500C.2130006 REPARACIÓ MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (CR) 0,00 106,73 0,00 106,73 
0112.1500C.2140001 REPARACIÓ PARC MÒBIL (CR) 0,00 5.466,78 0,00 5.466,78 
0112.1500C.2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./MANTENIMENT (CR) 0,00 249,97 0,00 249,97 
0112.1500C.2219901 SUBM. PRODUCTES VEHICLES/MANTENIMENT (CR) 0,00 24,65 0,00 24,65 
0112.1500C.2270601 C.P.S./ASSISTÈNCIA TÈCNICA (CR) 0,00 492,60 0,00 492,60 
0112.1500C.6230002 ADQ. MAQUINÀRIA/MANTENIMENT (CR) 0,00 3.507,79 0,00 3.507,79 
0112.1500C.6230009 ADQUISICIÓ EINES/MANTENIMENT (CR) 0,00 2.329,07 0,00 2.329,07 
0112.1510D.6250008 JOCS INFANTILS (CR) 0,00 568,31 0,00 568,31 
0112.1532B.2219904 SUBM. MATERIAL VIES PÚBLIQUES (CR) 0,00 7.998,59 0,00 7.998,59 
0112.1621A.2269901 ELIMINACIÓ RESIDUS VÍA PÚBLICA (CR) 0,00 889,35 0,00 889,35 
0112.1650A.2030002 LLOGUER GRUPS ELECTROGENS (CR) 0,00 2.143,49 0,00 2.143,49 
0112.1650A.2130003 REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC (CR) 0,00 11.808,11 0,00 11.808,11 
0112.1710A.2219904 SUBM. MATERIAL JARDINERIA (CR) 0,00 870,09 0,00 870,09 
0112.1710A.2100004 CONSERVACIÓ JARDINERIA (CR) 0,00 994,91 0,00 994,91 
0112.3230B.2120002 CONS. I REPARACIÓ ESCOLES (CR) 0,00 7.134,62 0,00 7.134,62 
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0112.3230B.6320006 INSTAL·LACIONS ESCOLES (CR) 0,00 2.672,45 0,00 2.672,45 
0112.3420B.2130005 CONS. I REP. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 0,00 9.408,39 0,00 9.408,39 
0112.3420B.2219904 SUBM. MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 0,00 1.170,86 0,00 1.170,86 
0112.3420B.6320012 INSTAL·LACIONS/INSTAL·LACIONES ESPORTIVES (CR) 0,00 4.783,94 0,00 4.783,94 
0112.3420B.6320013 RENOVACIÓ GESPA C.F. FONTSANTA (CR) 0,00 308,79 0,00 308,79 
0112.9330B.2120002 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ EDIFICIS (CR) 0,00 12.671,45 0,00 12.671,45 
0112.9330B.2130005 REPARACIÓ ASCENSORS (CR) 0,00 1.899,71 0,00 1.899,71 
0112.9330B.2219904 SUBMINISTRAMENT MATERIAL EDIFICIS (CR) 0,00 394,83 0,00 394,83 
0112.9330B.2279904 C.P.S./MANTENIMENT ASCENSORS (CR) 0,00 90,75 0,00 90,75 
0115.1500C.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPAI PÚBLIC (CR) 0,00 154,00 0,00 154,00 
0115.1500C.2229901 SERVEI MISSATGERIA/MANTENIMENT (CR) 0,00 99,79 0,00 99,79 
0116.1300A.2190001 MANTENIMENT MATERIAL (CR) 0,00 686,43 0,00 686,43 
0116.1300A.2219901 M.ESPECIAL/GUARDIA URBANA (CR) 0,00 2.866,75 0,00 2.866,75 

0116.1300A.2219907 
SUBM. PRODUCTES VEHICLES/GUARDIA URBANA 
(CR) 0,00 115,00 0,00 115,00 

0333.2410A.2269901 DESPESES DIVERSES/POL.OCUPACIO (CR) 0,00 825,57 0,00 825,57 

0333.2410A.2270602 
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS/POL. 
OCUPACIÓ (CR) 0,00 1.361,25 0,00 1.361,25 

0334.3200A.2269903 DESPESES DIVERSES/EDUCACIÓ(CR) 0,00 164,56 0,00 164,56 
0334.3230C.2210502 ALIMENTACIÓ/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 184,97 0,00 184,97 
0334.3230C.2269901 DESPESES DIVERSES/ESCOLES BRESSOL (CR) 0,00 531,50 0,00 531,50 
0334.3270I.2269901 DESPESES DIVERSES/CORNELLÀ APREN (CR) 0,00 23,39 0,00 23,39 
0335.3260B.2260601 REUNIONS I CONFERENCIES/CDIAP (CR) 0,00 150,00 0,00 150,00 

0555.2310B.2020003 
ARRENDAMENT A. SOCIALS/AGÈNCIA D'HABITATGE 
DE CATALUNYA (CR) 0,00 102.467,33 0,00 102.467,33 

0556.1700A.2200002 MAT. OFICINA/MEDI AMBIENT (CR) 0,00 27,10 0,00 27,10 
0556.1700A.2269901 CAMPANYES PARTICIPACIÓ (CR) 0,00 1.822,85 0,00 1.822,85 
0556.1700A.2269907 EDUCACIÓ AMBIENTAL (CR) 0,00 150,00 0,00 150,00 

0556.1710B.2130001 
REP. MAQUINARIA, INST. I ESTRIS/HORTS URBANS 
(CR) 0,00 106,12 0,00 106,12 

0661.3300B.2260204 PROPAGANDA I DISTRIBUCIÓ CULTURA (CR) 0,00 406,56 0,00 406,56 
0661.3301A.2200102 LLIBRES I PUBLICACIONS/JOVENTUT (CR) 0,00 36,12 0,00 36,12 
0661.3340D.2020002 LLOGUER SALES TEATRE (CR) 0,00 1.929,43 0,00 1.929,43 
0661.3371A.2219901 JOCS I JOGUINES/JOVENTUT (CR) 0,00 107,81 0,00 107,81 
0661.3380A.2260906 FESTIVAL DE PALLASSOS (CR) 0,00 5.369,50 0,00 5.369,50 
0661.3380A.2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR) 0,00 970,00 0,00 970,00 
0661.3380A.2260909 REIS (CR) 0,00 2.269,85 0,00 2.269,85 
0661.3380A.2260910 CORPUS (CR) 0,00 253,00 0,00 253,00 
0661.3380A.2260911 FESTIVAL FLAMENC (CR) 0,00 1.089,00 0,00 1.089,00 
0662.3321A.2200003 MAT. NO INVENT./BIBLIOTECA S.PAPASSEIT (CR) 0,00 440,28 0,00 440,28 
0662.3321A.2200004 MAT. OFICINA NO INVENT./XBC (CR) 0,00 492,43 0,00 492,43 
0662.3321A.2200101 PUBLICACIONS BIBLIOTECA S. PAPASSEIT (CR) 0,00 31,00 0,00 31,00 
0662.3321A.2219904 ALTRES SUBMINISTRAMENTS XBC (CR) 0,00 210,65 0,00 210,65 
0662.3321A.2269906 ACTIVITATS/XBC (CR) 0,00 325,00 0,00 325,00 
0662.3321A.6290001 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) (CR) 0,00 5.796,03 0,00 5.796,03 
0662.3330A.2200002 MATERIAL NO INVENT./CASTELL (CR) 0,00 42,08 0,00 42,08 
0662.3330A.2260904 EXPOSICIONS CASTELL (CR) 0,00 600,00 0,00 600,00 
0662.3330A.2260905 ACTIVITATS CASTELL (CR) 0,00 605,00 0,00 605,00 
0662.3330A.2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CASTELL (CR) 0,00 589,00 0,00 589,00 
0662.3330B.2200002 MAT. NO INVENT./MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 506,21 0,00 506,21 
0662.3330B.2260902 ACTIVITATS/MUSEU (CR) 0,00 28,43 0,00 28,43 
0662.3330B.2260904 EXPOSICIONS MUSEU CAN MERCADER (CR) 0,00 59,48 0,00 59,48 
0662.3330B.2269901 MUNTATGE EXPOSICIONS CAN MERCADER (CR) 0,00 170,00 0,00 170,00 

0662.3330B.6220002 
ADQ. I INSTAL.VIDRES SEG.PL.NOBLE MUSEU 
P.MERCADER (CR) 0,00 314,60 0,00 314,60 

0662.3340C.2200101 
ADQ. LLIBRES I PUBLICACIONS/BIBLIOTEQUES I 
LECTURA (CR) 0,00 1.199,99 0,00 1.199,99 

0662.3360A.2270604 
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/MUSEU CAN 
MERCADER (CR) 0,00 227,96 0,00 227,96 

0666.2312A.2270603 TREBALLS TECNICS/POLITIQUES IGUALTAT 0,00 2.952,40 0,00 2.952,40 
0780.9200A.2270601 C.P.S./RR.HH. (CR) 0,00 2.628,26 0,00 2.628,26 
0780.9200B.1620001 FORMACIO DEL PERSONAL (CR) 0,00 342,00 0,00 342,00 
0781.9200H.2200002 MAT.OFICINA NO INVENT./ARXIU (CR) 0,00 94,81 0,00 94,81 
0781.9200H.2269901 CONSERVACIO I RESTAURACIO DOCUMENTS (CR) 0,00 69,09 0,00 69,09 
0883.9241C.2030001 LLOGUER MATERIAL/ACCIO COMUNITARIA (CR) 0,00 221,03 0,00 221,03 
0884.3400A.2210504 SUBM. AIGUA FONTS/ESPORTS (CR) 0,00 44,00 0,00 44,00 
0884.3410A.2260901 JOCS ESCOLARS (CR) 0,00 363,00 0,00 363,00 
0884.3420A.2211002 TRACTAMENT AIGÜES PISCINES (CR) 0,00 530,89 0,00 530,89 
0884.3420A.2279902 C.P.S./CONTROL ANALITIC AIGUA PISCINES (CR) 0,00 217,80 0,00 217,80 

 
TOTAL DESPESES 

 
256.667,27 0,00 

  
 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 

    
  

Previsió 
  

Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final 

0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 1.250.012,68 256.667,27 0,00 1.506.679,95 

 
TOTAL INGRESSOS   256.667,27 0,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 

Cap. I.- Despeses de personal ..........................  1.530.271,85 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ...............  935.087,62 3.315,80 
Cap. IV.- Transferències corrents .......................  67.256,00 0,00 
Cap. VI.- Inversions reals....................................  2.462.074,09 60.000,00 
Cap. VII.- Transferències de capital ....................  2.157.799,92 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  7.152.489,48 63.315,80 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financer  ...................................  7.089.173,68 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  7.089.173,68 0,00 
 
 
Segon.- Modificar el Programa de Finançament del Pla d’Inversions annex al 
Pressupost de l’Ajuntament per a 2019 aprovat al Ple de data 20 de desembre de 
2018, quedant segons el quadre annex. 
 
Tercer.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix.  

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:20:16 al 00:29:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1216.0 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1216.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1216.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR LA “RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL 
FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ I DELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS 2019”. 

Aprovar la “Relació de llocs de 
treball del personal funcionari i 
laboral de l’Ajuntament de 
Cornellà i dels seus organismes 
autònoms 2019”. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que el Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de juny de 2018, va aprovar la 
Relació de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
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Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2018. 
 
Atès que el mateix Ple Municipal, a la seva sessió de data 22 de febrer de 2018, va 
aprovar l’Acord de condicions de treball pel personal d’aquest Ajuntament i dels seus 
Organismes Autònoms pel període 2017-2020, que en el Capítol II article 9 preveu que 
pels anys 2017, 2018, 2019 i 2020, anys de vigència del conveni col·lectiu i Pacte de 
Condicions, es consignaran dintre dels pressupostos de capítol I uns fons addicionals 
destinats a adequacions retributives que amb caràcter singular i excepcional aniran 
encaminats a l’harmonització i equilibri en els diferents trams de responsabilitat 
establerts dins del catàleg de llocs de treball. 
 
Atesa la citada estipulació del conveni, i en compliment del que s’estableix a l’article 
37.b del RD Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha portat a terme la conseqüent negociació amb 
els representants dels empleats de l’Ajuntament, pel procediment establert a l’article 
5 i ss. de la Normativa de Retribucions i de Provisió de llocs de treball del personal 
funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms, aprovada per l’acord de Ple de 22 de març de 2018 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província en data 1 de juny de 2018,  culminant la 
negociació en els acords recollits en l’acta de la sessió negociadora de data 14 de 
febrer de 2019 que s’adjunten en el present expedient, junt amb els seus annexos.  
 
Atès el que preveuen els articles 29 i següents, l’article 54 i 165 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals i RD Llei 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atès que pels documents comptables que s’incorporen al present expedient queda 
acreditada la consignació pressupostària per fer front a la despesa. 
 
El President de la Comissió d’Economia i Governança  proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la “Relació de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Cornellà i dels seus Organismes Autònoms” en la forma que consten 
en els documents ANNEX I (Relació descriptiva 2019) i ANNEX II (Relació valorativa 
2019), amb efectes del dia efectes del dia 1 de gener de 2019, excepte les variacions 
referides a canvis en la dedicació dels llocs de treball de Cap de les Unitats de Relació 
amb els Contribuents i Inspecció, Coordinador/a de Procediments d’Espai Públic, 
Coordinador/a de Nòmines, Gestor/a Administratiu/va de Nòmines i Tècnic/a de Salut 
del grup A-2 de règim laboral, que tindran efectes del dia 1 d’Abril de 2019. 
 
Segon.- Publicar el present acord amb els seus annexos al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i a la pàgina Web de l’Ajuntament en 
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compliment del que preveu l’apartat segon de l’article 283 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Tercer.- Difondre la Relació de Llocs de Treball, 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, i trametre-la a les Administracions estatal i 
autonòmica en el termini dels 30 dies següents a la seva adopció 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:29:22 al 00:29:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1762.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- EXIGIR LA POSADA A DISPOSICIÓ DEL PLE DE LA 
COMPTABILITAT DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS, A INSTÀNCIES DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’AECORNELLÀ.- 

Exigir la posada a disposició del 
Ple de la comptabilitat de la 
dotació econòmica dels Grups 
Polítics Municipals, a instàncies 
del Grup Polític Municipal 
d’AECornellà. 

DICTAMEN (Inclou la correcció del punt efectuada verbalment per part del 
Grup Proponent) 
... 
 
Els grups polítics municipals, d’acord amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de Bases de Règim Local, tenen el dret de rebre una assignació 
econòmica per a satisfer les seves despeses. Així ho recull l’article 89.a) del Reglament 
Orgànic Municipal que fixa el següent dret dels grups: 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1762.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1762.0
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Percebre del pressupost de la Corporació una dotació econòmica mensual, 
resultant d’aplicar un component fix idèntic per a tots els grups polítics 
municipals, i un altre variable en funció del seu nombre de membres, per a 
contribuir a la satisfacció de les despeses que la seva actuació corporativa els 
generi, sense que aquesta pugui destinar-se a satisfer remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació ni a l’adquisició de béns 
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

 
També com a plasmació de l’article 73.3 LRBRL, l’article 90 ROM fixa el següent deure 
dels grups polítics municipals: 
 

Així mateix, tots els Grups Polítics Municipals hauran de portar una 
comptabilitat especial de la dotació econòmica a que es fa referència en la 
lletra a) de l’article anterior, que posaran a disposició del Ple de la Corporació 
sempre que aquest així ho exigeixi. 

 
En compliment d’aquests preceptes, amb la finalitat de fer efectius aquest dret i 
aquest deure, el Ple municipal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va adoptar el 
2 de juliol de 2015 el següent acord: 
 

Cinquè.- Amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una 
dotació econòmica de la quantia següent: 
 

 304€ mensuals per cada regidor electe 

 1.500€ mensuals per cada Grup polític municipal 
 
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament ni a l’adquisició de béns 
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una 
comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la 
Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació 
vigent i en el ROM. 

 
Per la seva banda, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(GAIP) va fixar el Criteri 1/2018, sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les 
subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals, amb el següent mandat: 
 

Les Administracions Locals hauran de difondre des del seu portal de 
transparència la informació següent: 
 
- L’import anual de les subvencions (cost global per a la Corporació Local), 

desglossant l’import del tant fix per grup i del tant per a cada membre que 
s’aplica, amb indicació de l’acord del Ple que els fixa i dels elements que 
permetin conèixer el procés de presa d’aquesta decisió; 
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- els grups polítics beneficiaris, amb indicació de la quantitat anual que 
perceben; 

 
- l’objecte de la subvenció (les despeses de funcionament del grup) i les 

prohibicions legals de destinació d’aquests fons previstes a l’article 73.3 
LBRL; 

 
- la informació relativa al seu control financer; 
 
- la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la 

subvenció que, al menys, haurà de consistir en la relació detallada de les 
despeses anuals agrupades per conceptes, que hauran de ser prou 
específics i clars; lloguer, material d’oficina, impremta, trameses postals, 
despeses de representació, desplaçaments, honoraris per assessorament 
extern, etc. 

 
Alhora, en el mateix Criteri 1/2018, la GAIP considera <<recomanable>> adjuntar les 
factures com a justificació documental de les despeses. El mateix òrgan va resoldre la 
reclamació d’un particular contra l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la 
Resolució 199/2018: 
 

Estimar la Reclamació 136/2018 i declarar el dret de la persona reclamant a 
obtenir la informació relativa a la relació de despeses realitzades pels grups 
municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb càrrec a les 
aportacions rebudes de l’Ajuntament entre el 2015 fins el 2017, així com a les 
factures o qualsevol altra tipus de documentació justificativa d’aquestes 
despeses, anonimitzades en els termes establerts al FJ6, o obtenir constància 
escrita de la seva inexistència, si escau. 

 
Segons el mateix text, els grups polítics municipals <<queden igualment obligats i 
vinculats pel sentit i els termes d’aquesta Resolució>>. 
 
Atès que, d’acord amb la LRBRL i el ROM, el Ple municipal té la potestat de fiscalitzar 
la destinació de les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals, 
 
Atès que, d’acord amb els criteris i resolucions de la GAIP, l’Ajuntament ha de 
difondre des del seu portal de transparència una relació detallada de les despeses 
dels grups i la ciutadania té dret a accedir a aquesta relació de despeses així com les 
factures justificatives, 
 
Atès que la transparència en la gestió pública i, especialment, en la despesa pública, 
és un element central en les bones pràctiques de govern, i necessari per a la 
participació i la fiscalització per part de la ciutadania, 
 
El grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de Cornellà i Pirates proposa al Ple 
municipal, a l’empara del que disposen els articles 90 i 129.3 del ROM, l’adopció del 
següent: 
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ACORDS 

 
Primer.- Instar els grups polítics municipals, en compliment del que disposen l’Art. 
73.3 LRBRL, l’Art. 90 ROM i l’acord plenari del 2 de juliol de 2015, que posin a 
disposició del Ple municipal, en un termini de 30 dies, la justificació de la destinació de 
la seva subvenció en el període comprès entre l’inici del present mandat i l’adopció 
d’aquest acord, amb la relació detallada de les despeses anuals agrupades per 
conceptes específics i clars, d’acord amb el Criteri 1/2018 GAIP. 
 
Segon.- Instar els grups polítics que posin a disposició del Ple municipal les factures o 
documentació justificativa equivalent de les seves despeses en el període comprès 
entre l’inici del present mandat i l’adopció d’aquest acord, a fi de donar compliment a 
la Resolució 199/2018 GAIP.  
 
Tercer.- Publicar al portal de transparència de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
la justificació de les subvencions dels grups polítics municipals, en els termes fixats pel 
Criteri 1/2018 GAIP, així com les factures o documentació justificativa relatives a les 
mateixes, amb la deguda anonimització de les dades personals d’acord amb la 
legislació vigent. 
 
Quart.- Realitzar per part dels serveis municipals corresponents una instrucció 
municipal que regui l’aprovació, pagament i justificació de les dotacions econòmiques 
assignades per l’Ajuntament de Cornellà als grups polítics municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Esmena a la totalitat presentada pel Grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre 
d’entrada 12652. 
... 
 
Segons l’Article 73.3 de la LRBRL el Ple de la corporació, amb càrrec als seus 
pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica, amb 
un component fix i un altre variable, que no es podrà destinar al pagament de 
remuneracions de personal ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes 
de caràcter patrimonial. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat 
específica de la dotació, que posaran a disposició del Ple quan aquest la demani. 
 
Amb el nou apartat 3 de l’article 73 es pretén que l’actuació corporativa dels 
membres de les Corporacions Locals es realitzi a través dels grups polítics, amb la 
possibilitat de dotació econòmica per al seu funcionament. 
 
D’altra banda la Llei Orgànica de Finançament dels Partits Polítics estableix que 
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Art 2.1.e: els recursos econòmics dels partits polítics estaran constituïts, entre altres, 
per les aportacions que els partits polítics puguin rebre dels grups de representants en 
els òrgans de les Administracions locals. 
 
Art 14.4: per a la rendició de comptes dels grups de les corporacions locals, s’estarà al 
que disposin els seus respectius reglaments. 
 
Art 16.1: correspon en exclusiva al Tribunal de Comptes el control de l’activitat 
economico-financera dels partits polítics. 
 
La Sentència del Tribunal de Comptes nº 18/2011 al seu fonament jurídic 15è, diu: 
 
Encara que els grups municipals ostenten unes àmplies facultats per decidir el destí 
dels fons percebuts, aquestes no són atribucions il·limitades, sinó que tenen uns 
contorns precisos que no poden excedir-se, essent a més necessari que qui percep els 
fons justifiqui el seu ús. Admetre el lliurament de fons a tercers com a justificants de 
la despesa sense cap altre document que acrediti la seva destinació real, deixaria buit 
de contingut el control que ha de realitzar-se. 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic al seu art. 3.4 ens 
diu que queden subjectes a aquesta llei els partits polítics, en el sentit definit en 
l’article 1 de la Llei Orgànica 812007, de finançament dels partits polítics. 
 
Per últim a la nostra normativa municipal l’article 90 del Reglament Orgànic 
Municipal estableix que tots els Grups Polítics Municipals hauran de portar una 
comptabilitat especial de la dotació econòmica a que es fa referència en la lletra a) de 
l’article 89, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest així 
ho exigeixi. 
 
Per tant i atenent a tot l’exposat anteriorment, el grup municipal socialista proposa al 
ple municipal l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
ÚNIC.- Realitzar per part dels serveis municipals corresponents una instrucció 
municipal que regui l’aprovació, pagament i justificació de les dotacions econòmiques 
assignades per l’Ajuntament de Cornellà als grups polítics municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:29:56 al 00:57:04 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=1796.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat és aprovada pels assistents que 
constitueixen la majoria absoluta dels membres del Ple, decaient, en 
conseqüència, l’acord inicialment presentat. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Sanglas. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1796.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=1796.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT DESÈ.- PUBLICAR I SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT 
DE MODIFICACIÓ PGM IMPLANTACIÓ DE LES UNITATS EDIFICATÒRIES 10HP I 
BRM1-3 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Publicar i sotmetre a informació 
pública l’expedient de 
modificació PGM implantació de 
les unitats edificatòries 10HP i 
BRM1-3 de Cornellà de Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 10HP i 
BRM1-3, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte 
Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist que la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat en data 25 de 
gener de 2019, entre d’altres aspectes tècnics, que:  
 
“(...) L’objecte de la modificació és preveure la possibilitat de parcel·lació de la zona 
BRM1-3 admeten l’habitatge en planta baixa, ordenar l’edificació al front nord del 
carrer Soler i Cortada, fixar l’estàndard del PGM-76 per a la reserva d’aparcament i 
fixar i ordenar el sostre destinat a habitatge dotacional i usos complementaris”. 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) Decret Legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, el document que se 
sotmeti a l’aprovació inicial haurà d’incorporar certificació registral sobre titularitats 
reals i dominicals dels darrers cinc anys a efectes de notificació a possibles 
interessats. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació.  
 
Els articles 8 i 85.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanística i l’audiència als 
ajuntaments limítrofes. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa d’Acció Territorial 
i Habitatge de data 11 de febrer de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
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local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació PGM 
implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, de Cornellà de Llobregat, 
d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira; a tal 
efecte, l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província, en el 
tauler d’anuncis municipal i en la pàgina de govern obert de la web municipal, per 
període d’un mes, als efectes que durant aquest termini puguin formular-ne 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les Corporacions, 
Associacions i particulars. 
 
La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar, a més de 
telemàticament, presencialment, de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 
a 13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 
Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:05 al 01:00:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=3425.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=3425.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=3425.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’AECORNELLÀ, PER 
A LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I 
LA IMPLANTACIÓ DE MESURES DE MÍNIMS CONTRA LA PRECARIETAT VITAL 
JUVENIL.- 
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Moció AECornellà, per a la 
redacció del Pla Local de Joventut 
de Cornellà de Llobregat i la 
implantació de mesures de 
mínims contra la precarietat vital 
juvenil. 

MOCIÓ 
... 
 
El col·lectiu dels joves entre 15 i 29 anys està format per 13.193 persones y representa 
un 16% del total de la població de Cornellà de Llobregat. 
 
Si bé aquest és un col·lectiu divers i heterogeni, que segons el tram d’edat ha 
d’afrontar reptes vitals ben diferents, com ho són els processos formatius, la inserció 
laboral o l’emancipació domiciliària, sí que és cert que tenen una cosa en comú: els 
joves han sofert d’una manera especialment severa els efectes de la crisi econòmica 
capitalista, fet que ha condicionat el seu dret al ple exercici de la ciutadania. A tall 
d’exemple, a l’estat espanyol: 
 

 L’atur de les persones menors de 25 anys va arribar al seu punt àlgid l’any 2013, 
quan es va situar al 57%. El quart trimestre de 2018 es va situar en el 33’5%. 

 

 Es pateix una enorme precarietat: contractes temporals, a temps parcial i sous 
baixos. La taxa de temporalitat entre els joves és del 58% (2018), xifra que triplica 
la dels majors de 30 anys. El salari mitjà d’una persona jove entre 20 i 24 anys és 
d’uns 11.300 € mentre que el d’una persona entre 35 i 39 és de 22.200 €. 

 

 Han estat afectats directament per les retallades en l’educació pública i 
l’increment dels preus dels estudis postobligatoris (universitat i cicles): sistema 
desigual.  

 

 Hi ha un 18% d’abandonament escolar prematur, la xifra més alta de la UE. 
 

 El 90% dels joves depèn econòmicament de la seva família (2016). 
 

 La taxa d’emancipació entre els 20 i els 24 anys és de només el 8%, mentre que a 
la UE la xifra arriba al 30%. Segons dades de 2017 de l’Observatori d’Emancipació 
del Consell de Joventut, la taxa de menors emancipats menors de 29 anys no 
arriba al 29%. 

 

 El risc de pobresa entre les dones joves és del 29% i els dels homes el 25%. 
 
Resumint, joventut segrestada i precarietat vital: la mal anomenada recuperació 
econòmica no arriba al col·lectiu juvenil. La dificultat de tirar endavant projectes 
vitals és ben marcada i s’eixampla quan el factor juvenil s’entrecreua amb d’altres 
com el gènere o l’origen. 
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La competència exclusiva en matèria de polítiques de Joventut és de la Generalitat de 
Catalunya tot i que els ens locals tenen també la potestat d’actuar en aquesta 
matèria. Les atribucions dels municipis, segons el punt 1 de l’article 13 de la Llei 
33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut són les següents: 
 
a) Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si 

ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut. 
 
b) Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial. 
 
c) Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord 

amb llur marc competencial. 
 
d) Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i 

cultural de llur municipi. 
 
e) Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de 

joventut en l’àmbit territorial del municipi. 
 
f) Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut 

dins el municipi. 
 
g) Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d’altres 

instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la 
Generalitat. 

 
 
A banda d’aquestes atribucions concretes, la legislació vigent també posa de manifest 
la necessitat del treball transversal entre els agents que intervenen en matèria de 
joventut en un territori determinat, des de l’àmbit públic o privat. 
 
A Cornellà, el Pla Local d’Infància i Adolescència no fa cap esment a la realitat d’atur 
juvenil, de precarietat laboral i d’impossibilitat d’accés ple als drets a l’habitatge i a 
l’educació. L’enfocament d’aquest PLIA obvia completament la importància de l’etapa 
immediatament prèvia a la joventut i descarta la necessària visió transversal per a 
l’èxit d’unes polítiques que cerquin resoldre les greus problemàtiques del jovent 
cornellanenc. 
 
No existeix tampoc un Pla Local de Joventut, que doni continuïtat als objectius del 
PLIA i que guiï unes polítiques serioses de mínims adreçades a aquests més de 13.000 
cornellanencs i cornellanenques i la particular situació de precarietat que pateixen. 
De la mateixa manera, no hi ha una àrea de gestió de joventut, sinó que aquesta 
matèria resta diluïda dins de l’àmbit de cultura, cooperació i solidaritat i també, 
durant una etapa, juntament amb les polítiques LGBTI. 
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Els joves han de ser considerats com a ciutadans de ple dret. Calen polítiques 
transversals, que impliquin els diversos departaments de l’Ajuntament i també altres 
actors com els instituts de secundària, les entitats i els equipaments municipals per 
poder, per una banda, dotar de perspectiva juvenil les polítiques públiques i, per 
l’altra, implantar polítiques concretes adreçades al col·lectiu juvenil. 
 
En aquest sentit, és imprescindible facilitar la participació real del jovent, més enllà de 
la tutorització de les institucions o els adults, com a mitjà per a la socialització, la 
intervenció crítica en la realitat del seu entorn i l’impuls de l’emancipació, 
l’organització col·lectiva, la formació, l’ocupabilitat i el gaudi de l’espai urbà i del 
lleure en totes les seves dimensions. 
 
I és per tots aquests motius, que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de 
Cornellà i Pirates proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Finalitzar la redacció del Pla de Joventut de Cornellà comptant amb la 
participació del col·lectiu de joves i també de les entitats i tècnics que hi treballen. 
 
Segon.- Facilitar la participació real del jovent, més enllà de la tutorització de les 
institucions o els adults, com a mitjà per a la socialització. Donar suport públic a 
l’organització col·lectiva. Establir mecanismes perquè els joves puguin incidir 
realment en la realitat cornellanenca: espai públic, polítiques culturals, oci, 
pressupostos i en general tot allò que els incumbeixi o interessi. 
 
Tercer.- Redimensionar l’actual Àrea de gestió de cultura, joventut, cooperació i 
solidaritat, a fi de garantir que cadascun dels quatre àmbits compta amb el personal i 
la dotació pressupostària adequades per al desenvolupament de les seves activitats i 
cobrir les seves necessitats. 
 
Quart.- Redimensionar el CRAJ segons les necessitats actuals i els acords derivats 
d’aquesta moció, pel que fa a personal, dotació pressupostària i espais. 
 
Cinquè.- Apostar fermament pel foment de l’emancipació juvenil en el marc del dret 
universal a un habitatge digne, tot fomentant un parc públic d’habitatges socials 
assequibles per a joves i impulsant formes de tinença alternatives com el 
cooperativisme o la masoveria urbana. 
 
Sisè.- Combatre l’abandonament escolar prematur i l’absentisme del joves de 14 a 16 
anys, tot aportant suport econòmic i ofertes on fer les pràctiques dels Projectes de 
diversificació curricular. 
 
Setè.- Implantar una xarxa d’educadors de carrer als barris de la ciutat que connectin 
amb la realitat dels joves i els puguin acompanyar adequadament en els seus 
processos vitals així com també intervinguin com a mitjancers entre aquest col·lectiu i 
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l’administració local, els instituts de secundària o les entitats de les quals cal 
aconseguir un nivell màxim d’implicació i adequació respecte de les seves necessitats. 
 
Vuitè.- Facilitar l’activitat de les AMPA i de les entitats culturals i juvenils i potenciar 
la creació d’una xarxa entre les mateixes per donar suport a la tasca educativa dels 
instituts de secundària, mitjançant activitats, la cessió d’espais, etc., i potenciar així la 
comunitat educativa i l’arrelament de les adolescents a la ciutat. 
 
Novè.- Impulsar i consolidar un model d’oci alternatiu al consumisme, la 
drogodependència i l’horari nocturn, tot habilitant els espais de participació i 
socialització adequats per a la formulació de propostes culturals, educatives i de 
lleure de l’interès del jovent cornellanenc i accessibles amb independència de la 
situació socioeconòmica dels joves i les seves unitats de convivència. 
 
Desè.- Comunicar el contingut d’aquesta moció a les entitats juvenils i culturals de la 
ciutat, al Consell Escolar Municipal i al Consell Comunitari de la Infància i 
l’Adolescència. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 12855: 
... 
 
Esmena d’Addició al Sisè punt dels acords:  
 
Sisè.- Combatre l’abandonament escolar prematur i l’absentisme dels joves de 14 a 
16 anys, tot aportant suport econòmic i ofertes on fer les pràctiques dels Projectes de 
diversificació curricular i facilitar informació de l’escola de noves oportunitats El 
Llindar i dels contractes programa de la Carena, alhora que, a banda de les 
responsabilitats de la Generalitat, dotar-les de més recursos municipals. 
 
Esmena d’Addicció al Vuitè punt dels acords: 
 
Vuitè.- Facilitar l’activitat de les AMPA, dels esplais i de les entitats culturals i juvenils 
(...). 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord novè i renumeració dels següents: 
 
Novè.- Generar espais de trobada per al foment de la creació, de la pintura i arts 
escèniques, de la fotografia, del cinema, la música, la dansa, la informàtica, la 
robòtica i les xarxes socials. 
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Esmena d’Addicció d’un nou acord desè i renumeració dels següents: 
 
Desè.- Realitzar xerrades i activitats de prevenció en consum d’alcohol, tabac, 
drogues i sexualitat i afectivitat amb la col·laboració dels instituts, esplais, 
biblioteques, AMPAS i entitats culturals i juvenils de la ciutat amb l’assessorament i 
col·laboració del CAS Fontsanta (Centre d’atenció i seguiment de toxicomanies), de 
l’ASSIR (Atenció a la Salut sexual i reproductiva) i del CIRD de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:00:32 al 01:32:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=3632.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=3632.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=3632.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’AECORNELLÀ, PER A 
L’ADOPCIÓ D’UN PLA DE XOC PER A REVITALITZAR ELS MERCATS 
MUNICIPALS.- 

Moció AECornellà, per a l’adopció 
d’un Pla de Xoc per a revitalitzar 
els mercats municipals. 

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup 
proponent com a conseqüència del debat) 
... 
 
El petit comerç local és un element central a defensar des dels municipis. Com a 
característiques que el defineixen, trobem la qualitat dels productes, el tracte de 
proximitat, la menor producció de residus o la vertebració dels barris i de les relacions 
socials. Tal com demostren els estudis d’organitzacions del comerç, d’Ecologistes en 
Acció o de Friends of the Earth, el comerç local procura un major respecte pel medi 
ambient i la seva substitució per grans superfícies comporta una destrucció de llocs de 
feina i una precarització de les condicions laborals. Alhora, la proliferació massiva 
d’aquestes grans superfícies condueix a un procés d’acumulació de capital per part de 
grans multinacionals que poca relació tenen amb el municipi, mentre que amb un 
comerç local fort els beneficis romanen distribuïts en les petites empreses, els 
autònoms i l’economia social i reverteixen directament en l’economia local. 
 
En aquest context s’han de situar els mercats municipals cornellanencs. Malgrat la 
qualitat dels seus productes, la vertebració de les relacions socials dels barris de la 
ciutat que ofereixen, el major respecte pel medi ambient o la seva referencialitat als 
municipis veïns, s’ha optat durant les darreres dècades per promoure l’establiment de 
grans superfícies comercials i grans cadenes de supermercats i hipermercats, fet que 
ha comportat la destrucció d’ocupació, precarització de condicions laborals i 
transferència de rendes a grans empreses que exposàvem. 
 
Per tot això, cal una aposta clara i ferma pel manteniment del comerç local i, 
especialment, dels mercats municipals. Un cas especialment preocupant és el del 
Mercat de Sant Ildefons. A pocs mesos de finalitzar les concessions, el govern 
municipal encara no ha aclarit quines seran les condicions per a renovar-les i poder, 
així, garantir la continuïtat dels comerços establerts en aquest mercat i els llocs de 
treball que hi van associats. A aquesta problemàtica, se li suma la pujada de 
l’ordenança fiscal número 19, la taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats 
municipals, aprovada per al present exercici, així com la desigualtat de condicions pel 
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que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques entre el paradistes instal·lats als mercats i 
un gran centre comercial com l’Splau. 
 
Aquesta continuïtat dels comerços que encara donen vida als mercats també la posa 
en entredit l’elevat cost que suposa el canvi de titularitat de les parades. Malgrat que 
les transmissions mortis causa als hereus del titular de la concessió estan 
reconegudes per l’article 16 del Reglament dels mercats municipals d’abastament i 
estan exemptes de la tarifa primera de la Taxa per l’aprofitament i serveis dels 
mercats municipals, com la transmissió inter vivos als familiars directes per causa de 
jubilació o invalidesa, la realitat és que calen mesures d’excepció davant les situacions 
de jubilació de paradistes del Mercat de Sant Ildefons, les dificultats per traspassar les 
parades en les condicions actuals, la ferotge competència que ha significat la 
permissivitat i facilitació d’instal·lació de grans superfícies i la incertesa davant els 
esdeveniments immediatament propers. 
 
Cal, per tant, informar adequadament els paradistes per apaivagar la incertesa i 
aportar-los seguretat en el curs dels propers mesos, adoptar excepcionalment ajuts 
per al canvi de titularitat i assegurar així la continuïtat de les parades, i adoptar 
mesures fiscals de mínims, com revertir la darrera pujada de la taxa de mercats i 
tendir a la progressivitat en l’IAE: abaixar el quocient dels mercats i apujar el dels 
centres comercials destructors d’ocupació i del medi ambient. En resum, un pla de xoc 
excepcional per contribuir a la revitalització dels mercats municipals i, per 
consegüent, del comerç local de proximitat. 
 
I és per tots aquests motius, que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de 
Cornellà i Pirates proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar adequadament els comerciants dels mercats municipals dels seus 
drets i deures, de les eventuals exempcions de les taxes municipals a què poden 
acollir-se, del procediment a seguir en cas de canvi de titularitat i de com es 
desenvoluparà el procediment de renovació de les concessions, si escau amb reunions 
amb les juntes directives dels mercats i els mateixos comerciants. 
 
Segon.- Modificar les tarifes establertes per als canvis de titularitat, introduint una 
variable en l’import en funció dels anys que restin per acabar la concessió i establir 
una línia d’ajuts per al canvi de titularitat de les parades dels mercats municipals 
(tarifa primera de l’ordenança fiscal núm. 19) quan existeixin dificultats per a 
mantenir el comerç i l’alternativa suposi el tancament de les parades. Aquest ajuts 
poden anar vinculats a una sèrie de requisits com les condicions laborals o les bones 
pràctiques mediambientals. 
 
Tercer.- Estudiar com afecta al comerç local, les petites empreses i l’economia social 
l’aplicació del coeficient de situació vinculat a l’impost d’Activitats Econòmiques amb 
l’actual categorització dels carrers i, en tot cas, fer els canvis següents en un termini 
de dos mesos: 
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 Mercat Marsans: passar de categoria 5 a categoria 6 

 Mercat Sant Ildefons: passar de categoria 5 a 6 

 Salvador Dalí, del 15 al 19: passar de categoria 2 a categoria 1 

 Avinguda Baix Llobregat: passar de categoria 6 a categoria 1 
 
Quart.- Revisar i redactar un nou Reglament de mercats municipals d’abastament 
amb la col·laboració i participació dels i les paradistes actuals dels mercats municipals 
i les seves juntes directives per adaptar-lo a la realitat i necessitats actuals. 
 
Cinquè.- Revertir l’augment de la taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats 
municipals aprovada definitivament per un anòmal procediment d’urgència al Ple 
municipal del 20 de desembre del 2018 i recuperar les quotes vigents fins aquella 
data. Estudiar, de cara a propers exercicis, com es poden fer més progressives i si es 
poden abaixar. 
 
Sisè.- Establir una moratòria en l’obertura de noves grans superfícies i hipermercats. 
 
Setè.- Comunicar el contingut d’aquesta moció a les juntes directives dels mercats 
municipals i als paradistes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 12953: 
... 
 
Esmena d'Adhesió del Segon punt dels Acords: 
 
Segon.- Modificar les tarifes establertes per als canvis de titularitat, introduint una 
variable en l’import en funció dels anys que restin per acabar la concessió i establir 
una línia d’ajuts (...). 
 
 
Esmena de Supressió del Tercer Acord: 
 
Tercer.- Estudiar (...) 
 

 Salvador Dalí, del 15 al 19: (...) 

 Avinguda Baix Llobregat: passar de categoria 6 a 1 
 
 
Esmena de Supressió de l’acord Quart 
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Esmena d’Addició d’un nou Quart punt dels Acords 
 
Quart.- Revisar i redactar un nou Reglament de mercats municipals d’abastament 
amb la col·laboració i participació dels i les paradistes actuals dels mercats municipals 
i les seves juntes directives per adaptar-lo a la realitat i necessitats actuals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:32:03 al 02:01:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=5523.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Anna Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s, 
el senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP i la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=5523.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=5523.0
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Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
SOL·LICITAR QUE LA FIRA D’ATRACCIONS DEL CORPUS RESERVI UNES HORES 
SENSE SOROLL NI LLUMS PER A FACILITAR LA PARTICIPACIÓ DE NENS, 
ADOLESCENTS I ADULTS AMB TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA.- 

Moció C’s, per a sol·licitar que la 
Fira d’atraccions del Corpus 
reservi unes hores sense soroll ni 
llums per a facilitar la participació 
de nens, adolescents i adults amb 
trastorns de l’espectre autista. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El pròxim dia 2 d'abril, com cada any, el moviment associatiu de l'autisme 
internacional celebra el Dia Mundial per a la Conscienciació del Trastorn de l'Espectre 
Autista amb l'objectiu de conscienciar a la societat sobre aquest tipus de trastorn i 
promoure la inclusió social de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). 
 
En el passat ple d'abril de 2018, ja es va aprovar una moció a proposta de Ciutadans 
per a implementar un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) 
mitjançant símbols per a facilitar la comunicació, la inclusió i la participació de les 
persones amb TEA. 
 
Les persones que pateixen autisme, són especialment sensibles als estímuls que 
provoquen els focs d’artifici, els petards, la música alta i les llums intenses, entre 
altres. Aquestes situacions els provoquen una sobrecàrrega sensorial per sobre del 
llindar tolerable que desemboca en crisi, atacs d'ansietat i fins i tot pànic. 
 
Aquesta peculiaritat, provoca que famílies amb algun membre amb trastorn de 
l'espectre autista, trobin difícil gaudir de la fira del Corpus o portar als seus familiars a 
les atraccions. 
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Per això, des del Grup Municipal de Ciutadans sol·licitem que la Fira Atraccions del 
Corpus i durant unes hores es prescindeixi de sorolls i llums totalment evitables 
perquè els nens, joves i adults amb Asperger i Trastorn de l'Espectre Autista puguin 
gaudir amb plenitud de les atraccions durant la Festa Major de la ciutat. 
 
Aquesta petició no es tracta d'un capritx, donada l'extrema sensibilitat que pateixen 
la majoria de les persones que estan dins de l'espectre autista, té una base orgànica i 
a més, no és alguna cosa que ells puguin triar. 
 
Cal dir que aquesta proposta no implica cap sobreesforç ni molèstia per a la resta de 
les persones. El que es demana no és el silenci absolut, si no que durant aquestes 
hores es prescindeixi d'alguns sons que són perfectament evitables com a sirenes, 
música molt alta o sorolls que moltes d'aquestes persones no poden suportar, així 
com llums intenses. 
 
Altres municipis de la resta d'Espanya ja han optat per aquesta iniciativa inclusiva 
amb les persones amb TEA. 
 
Així mateix la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament 
Europeu el 9 de maig de 1996 al punt XII recull “Les persones amb autisme han de 
tenir ple dret a l'accés a la cultura, a les distraccions, al temps lliure, a les activitats 
esportives i de poder gaudir-los plenament”. 
 
En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents: 
 
- Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 

d'atenció de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les 
societats afectades pels trastorns de l'espectre autista, els trastorns del 
desenvolupament i les discapacitats connexes. 

 
- Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text Refós 

de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social. 

 
- Estratègia Espanyola en Trastorns de l'Espectre de l'Autisme. 
 
 
Per tot l'exposat el Grup Municipal de Ciutadans sol·licita al ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Contactar amb la Federació Catalana de l'Autisme, l'Associació Asperger de 
Catalunya i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya (ACAFC), amb la 
finalitat de concretar modificacions que permetin i facilitin la participació de les 
persones amb trastorn d'espectre autista en la Fira del Corpus, tals com per exemple, 
que almenys un dia i durant unes hores les atraccions que s'instal·len, prescindeixin 
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de llums intenses i de sons que poden ser evitables com a sirenes, músiques amb alt 
volum o sorolls que les persones amb espectre autista no poden suportar. 
 
Segon.- Aplicar aquestes propostes per a facilitar la participació de les persones amb 
TEA en les festes dels diferents barris que comptin amb atraccions. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d'aquests acords a l'Associació Asperger de 
Catalunya, Federació Catalana de l'autisme, a l'Associació Cultural d'Atraccions de 
Fira de Catalunya (ACAFC), a l'Escola Municipal d'Educació Especial Vilorai, a 
l'empresa municipal Tecsalsa, al Consell Municipal d'Infància i Adolescència, al 
Consell Municipal de Comerç i Turisme així com es faci difusió en els mitjans de 
comunicació municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:02:00 al 02:20:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=7320.0 
 
Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenten temporalment de la sessió 
el senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP, el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E i 
el senyor German Medina Marín, Regidor del Grup Municipal d’AECornellà, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 12698: 
... 
 
Addició, al final del primer acord: 
 
<<En qualsevol cas, les propostes plantejades hauran de tendir cap a la no 
estigmatització i no segregació de les persones amb TEA.>> 

... 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=7320.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=7320.0
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PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), amb registre d’entrada 12857. 
... 
 
L’estratègia espanyola en trastorns de l’espectre del Autisme es situa en el marc de la 
salut mental i consisteix en 15 línies estratègiques i un pla d’acció que, a més de les 
tasques de detecció i prevenció de l’espectre, focalitza l’activitat sobretot en les línies 
d’educació, formació i ocupació. 
 
Aquest pla d’acció, en el marc més ample de la salut mental, té com a protagonista la 
col·laboració entre les institucions estatals, autonòmiques i locals amb les entitats 
civils especialitzades en salut mental, bàsicament impulsades per familiars de malalts 
mentals.  
 
A Cornellà el passat 14 de febrer l’Ajuntament de Cornellà va signar un conveni amb 
el Departament de Salut pel qual la Generalitat invertirà 6 milions d’euros a la ciutat 
els propers anys en el marc del Pacte de Salut i Benestar. Aquest conveni conté un 
apartat específic dedicat a l’atenció a la salut mental, al considerar que l’impacte de 
la crisi econòmica en els darrers anys ha afectat especialment l’àmbit de la salut 
mental, i concretament en relació a la salut mental dels col·lectius més vulnerables: 
infants, joves, gent, gran, població aturada, etc.  
 
Per aquest motiu les dues administracions, Ajuntament i Generalitat, es van 
comprometre a col·laborar en l’impuls d’una Taula de Salut Mental, en projectes de 
prevenció, de participació activa de persones afectades i les seves famílies, amb 
l’objectiu d’establir un model d’atenció comunitària que promogui la inserció laboral i 
social, així com l'accés a l’habitatge, de les persones de Cornellà afectades per 
problemes de salut mental. Per aquest motiu un dels objectius és treballar contra 
l’estigma amb la participació activa de persones afectades i les seves famílies, i es 
promocionaran accions relacionades amb la inserció social i laboral.  
 
En aquest sentit l’Ajuntament es va comprometre a prioritzar projectes en aquest 
àmbit mental, com ajudes a la Fundació Salut Mental Catalunya, a l’Oficina Tècnica 
Laboral (amb el suport de la Diputació de Barcelona), i a l’Associació de Familiars de 
Malalts de Salut Mental de Cornellà, que gestiona l’Espai 3 de la ciutat.  
 
El conveni, vigent des del dia de la signatura fins el 31 de desembre del 2021, 
compromet les parts a desenvolupar un model d’atenció social i sanitària integrat, de 
forma conjunta i consensuada. Cal destacar la possibilitat d’activar recursos de suport 
social per part dels treballadors socials i sanitaris, d’acord amb els criteris dels Serveis 
Socials bàsics de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
 



 
 

 
 

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

 

 65 

 
La Taula de Salut Mental és doncs un àmbit idoni per establir les línies estratègiques i 
objectius de treball en els diferents àmbits de la salut mental a la ciutat, inclosos el de 
la inserció i participació ciutadana dels malalts, àmbits que comporten un tractament 
global de la problemàtica general dels malalts mentals, més enllà de l’establiment de 
mesures per a fer possible o més adequada la presència de malalts del sector autista 
a la fira de la festa major o en altres activitats dutes a terme als espais públics. 
 
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l’Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar en el 
marc de la Taula de Salut Mental i amb la participació de les entitats que treballen a 
la ciutat en l’atenció, acompanyament i cura dels malalts mentals, les línies 
estratègiques i objectius prioritaris per al col·lectiu de malalts mentals de Cornellà. 
 
Segon.- Instar a l’Ajuntament de Cornellà a prioritzar projectes en aquest àmbit de la 
salut mental, com ajudes a la Fundació Salut Mental Catalunya, a l’Oficina Tècnica 
Laboral (amb el suport de la Diputació de Barcelona), i a l’Associació de Familiars de 
Malalts de Salut Mental de Cornellà, que gestiona l’Espai 3 de la ciutat.  
 
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a contactar amb les entitats de Cornellà que treballen 
en l’àmbit de la salut mental a fi que facin propostes que facilitin la participació dels 
malalts de salut mental a la Fira i a altres activitats significatives de la festa major o 
festes de barri. 
 
Quart.- Comunicar el contingut d’aquests acords al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai, a Tecsalsa, 
al Consell Municipal d’Infància i Adolescència i a l’Associació de Familiars de Malalts 
de Salut Mental de Cornellà. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és acceptada i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIO ALTERNATIVA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Sanglas. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El pròxim dia 2 d'abril, com cada any, el moviment associatiu de l'autisme 
internacional celebra el Dia Mundial per a la Conscienciació del Trastorn de l'Espectre 
Autista amb l'objectiu de conscienciar a la societat sobre aquest tipus de trastorn i 
promoure la inclusió social de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). 
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En el passat ple d'abril de 2018, ja es va aprovar una moció a proposta de Ciutadans 
per a implementar un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) 
mitjançant símbols per a facilitar la comunicació, la inclusió i la participació de les 
persones amb TEA. 
 
Les persones que pateixen autisme, són especialment sensibles als estímuls que 
provoquen els focs d’artifici, els petards, la música alta i les llums intenses, entre 
altres. Aquestes situacions els provoquen una sobrecàrrega sensorial per sobre del 
llindar tolerable que desemboca en crisi, atacs d'ansietat i fins i tot pànic. 
 
Aquesta peculiaritat, provoca que famílies amb algun membre amb trastorn de 
l'espectre autista, trobin difícil gaudir de la fira del Corpus o portar als seus familiars a 
les atraccions. 
 
Per això, des del Grup Municipal de Ciutadans sol·licitem que la Fira Atraccions del 
Corpus i durant unes hores es prescindeixi de sorolls i llums totalment evitables 
perquè els nens, joves i adults amb Asperger i Trastorn de l'Espectre Autista puguin 
gaudir amb plenitud de les atraccions durant la Festa Major de la ciutat. 
 
Aquesta petició no es tracta d'un capritx, donada l'extrema sensibilitat que pateixen 
la majoria de les persones que estan dins de l'espectre autista, té una base orgànica i 
a més, no és alguna cosa que ells puguin triar. 
 
Cal dir que aquesta proposta no implica cap sobreesforç ni molèstia per a la resta de 
les persones. El que es demana no és el silenci absolut, si no que durant aquestes 
hores es prescindeixi d'alguns sons que són perfectament evitables com a sirenes, 
música molt alta o sorolls que moltes d'aquestes persones no poden suportar, així 
com llums intenses. 
 
Altres municipis de la resta d'Espanya ja han optat per aquesta iniciativa inclusiva 
amb les persones amb TEA. 
 
Així mateix la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament 
Europeu el 9 de maig de 1996 al punt XII recull “Les persones amb autisme han de 
tenir ple dret a l'accés a la cultura, a les distraccions, al temps lliure, a les activitats 
esportives i de poder gaudir-los plenament”. 
 
En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents: 
 
- Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 

d'atenció de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les 
societats afectades pels trastorns de l'espectre autista, els trastorns del 
desenvolupament i les discapacitats connexes. 

 
- Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text Refós 

de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió 
social. 
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- Estratègia Espanyola en Trastorns de l'Espectre de l'Autisme. 
 
Per tot l'exposat el Grup Municipal de Ciutadans sol·licita al ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Contactar amb la Federació Catalana de l'Autisme, l'Associació Asperger de 
Catalunya i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya (ACAFC), amb la 
finalitat de concretar modificacions que permetin i facilitin la participació de les 
persones amb trastorn d'espectre autista en la Fira del Corpus, tals com per exemple, 
que almenys un dia i durant unes hores les atraccions que s'instal·len, prescindeixin 
de llums intenses i de sons que poden ser evitables com a sirenes, músiques amb alt 
volum o sorolls que les persones amb espectre autista no poden suportar. En 
qualsevol cas, les propostes plantejades hauran de tendir cap a la no estigmatització i 
no segregació de les persones amb TEA. 
 
Segon.- Aplicar aquestes propostes per a facilitar la participació de les persones amb 
TEA en les festes dels diferents barris que comptin amb atraccions. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d'aquests acords a l'Associació Asperger de 
Catalunya, Federació Catalana de l'autisme, a l'Associació Cultural d'Atraccions de 
Fira de Catalunya (ACAFC), a l'Escola Municipal d'Educació Especial Vilorai, a 
l'empresa municipal Tecsalsa, al Consell Municipal d'Infància i Adolescència, al 
Consell Municipal de Comerç i Turisme així com es faci difusió en els mitjans de 
comunicació municipals. 

... 
 
 
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 de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, EN DEFENSA 
DE LA COOFICIALITAT DE LES LLENGÜES A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.-  

Moció C’s, en defensa de la 
cooficialitat de les llengües a 
l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Atès que segons l’IDESCAT, la llengua habitual del 50,7% dels catalans és el castellà i 
que el català és la llengua habitual del 36,3% dels catalans. 
 
Atès que segons l'enquesta de satisfacció sobre serveis municipals a Cornellà de 
Llobregat, realitzada per encàrrec d'aquest Ajuntament a l'empresa GESOP i 
publicada al març d'aquest mateix any, el 76,5% de la població de Cornellà té com a 
llengua habitual el castellà. 
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Atès que l'equip de govern margina el castellà en les publicacions oficials, com és el 
cas de la retolació municipal, la reglamentació i les ordenances municipals o les actes 
de les sessions plenàries. 
 
Atès que la Constitució estableix, en el seu article tercer, que el castellà és la llengua 
espanyola oficial de l'Estat i que les altres llengües espanyoles seran també oficials en 
les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts. 
 
Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 6.2 que totes 
les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i que els poders públics 
de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquest 
dret. 
 
Atès que d'acord amb l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no pot 
haver-hi discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües. 
 
Atès que la sentència 31/2010, de 28 de juny de 2010, del Tribunal Constitucional, 
estableix que l'administració no pot establir cap preferència en l'ús de les llengües per 
a preservar el dret dels ciutadans a triar la llengua en què es relacionen amb 
l'administració. I que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha pronunciat en 
aquesta línia respecte als reglaments lingüístics de la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Lleida, com també del Reglament de l'ús de la llengua catalana a 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Atès que tot l'anterior és l'expressió jurídica que preserva els drets lingüístics dels 
ciutadans de Catalunya. 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans creiem que és senzill, i just, per descomptat, que 
la publicació en català de tots els documents administratius i informatius no deixi fora 
al castellà, i que sigui el cornellanenc qui decideixi lliurement en quin idioma vol 
relacionar-se amb l'Ajuntament. 
 
Per tot això, és pel que el Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la Ciutadanía, 
proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar el compromís de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb la 
defensa dels drets lingüístics dels cornellanencs i la cooficialitat del Català i el castellà 
a Catalunya, d'acord amb la realitat social i jurídica expressada en l'exposició de 
motius. 
 
Segon.- Instar a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a modificar el Reglament per 
a l'ús de la Llengua catalana, vigent des de 2005 per a adequar-lo a dret. Mentre que 
s'estigui procedint a aquesta adequació, l'Ajuntament deurà: 
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a) Disposar de les ordenances municipals, formularis, impresos i qualsevol altre 

document de caràcter administratiu, sigui en format físic o digital, com a mínim en 
les dues llengües oficials, per a preservar la lliure elecció o preferència d'ús 
lingüístic dels cornellanencs. 

 
b) Enviar les comunicacions oficials, avís, publicacions i activitats de l'Ajuntament que 

es realitzen en el municipi, ja sigui en format físic o digital com a mínim, en les 
dues llengües oficials. 

 
d) Disposar de les pàgines webs i perfils en xarxes socials que depenen de 

l'Ajuntament, com a mínim, en les dues llengües oficials. 
 
e) La retolació pública municipal de tota mena i la senyalització viària relativa al 

trànsit haurà de redactar-se en les dues llengües oficials. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres 
per Cornellà i Pirates (AECornellà), amb registre d’entrada 12699. 
... 
 
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada 
pels poders jurídics i polítics estatals des de la imposició a mans de les tropes 
borbòniques i intensificada durant la dictadura feixista. Tret del breu període, 
parcialment, de la Segona República, l’ús del català ha estat activament reprimit i 
perseguit fins una data tan recent com és l’any 1978. 
 
Durant la transició, determinada per les mobilitzacions de la classe treballadora, al 
Principat s’assoleix un ampli consens social que consolida la indestriabilitat dels drets 
socials i els drets nacionals, amb una aposta clara per l’oficialitat plena de la llengua 
catalana, la normalització dels mitjans de comunicació en la llengua pròpia del país i 
una única xarxa escolar amb el català com a llengua vehicular. És fruit d’aquest 
consens la Llei 1/1998 de política lingüística, que explicita la voluntat política de la 
Generalitat de Catalunya de continuar impulsant el procés de normalització 
lingüística en tots els segments de la vida social arreu dels territoris de parla 
catalana. Si bé s’ha avançat cap a una major cohesió social, coneixement, prestigi i ús 
de la llengua, el català encara queda lluny de tenir un nivell de salut acceptable.  
 
La societat cornellanenca també ha participat històricament d’aquest consens, 
especialment amb les mobilitzacions populars que als anys 70 també tenien una 
reivindicació de caràcter nacional, i les polítiques que ha desenvolupat l’Ajuntament 
els darrers anys en són una expressió ben clara. Així, aquest consistori ha estat 
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impulsor del Consorci per a la Normalització Lingüística i s’ha dotat d’un Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana, que garanteix que el català sigui la llengua d’ús 
preferent en l’administració local i s’orienta cap a un escenari en què tota la 
ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua. 
 
Davant d’això, cal atendre a la realitat lingüística de Cornellà, que no és bilingüe com 
molt volen fer creure sinó plurilingüe, com la del conjunt del país. La llengua és una 
eina d’expressió i alhora un element que determina la identitat de les persones i els 
pobles, i és per això que cal garantir drets al conjunt de la ciutadania en relació a les 
seves llengües. En aquest sentit, cal tenir ben presents els processos pels quals 
s’avança en l’extinció en usos i funcions de les llengües i la consegüent pèrdua de 
drets dels seus parlants. 
 
Cal desmentir, així, la fal·làcia que estigmatitza l’aprenentatge i ús normal del català 
per part de la població: només garantint el ple coneixement tant del català com del 
castellà es pot garantir una llibertat d’elecció real i efectiva, i això passa per una 
especial protecció i promoció del català, en ser la llengua situada en una posició de 
subordinació i encara molt minoritària en àmbits com la justícia, el cinema, la 
televisió; encara més en una ciutat com Cornellà de Llobregat, on només el 57% de la 
població afirma encara que no sap el català. 
 
I és per tots aquests motius, que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerrers 
de Cornellà i Pirates proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Refermar el compromís amb la plena normalització de la llengua catalana i 
amb la promoció del plurilingüisme dels cornellanencs i les cornellanenques. 
 
Segon.- Refermar el compromís amb el compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística i del Reglament per a l’ús de la llengua catalana. 
 
Tercer.- Refermar el compromís de promoure el català com a llengua de cohesió 
social i com a llengua d’ús normal i preferent a l’administració, els mitjans de 
comunicació i l’escola. 
 
Quart.- Reiterar el rebuig d’aquest Ajuntament a les expressions d’odi a la llengua 
catalana i als seus parlants, així com a la voluntat d’alguns sectors de dividir la 
població en funció de la seva llengua inicial o habitual, i instar els grups polítics 
representants al Ple municipal a no atiar l’odi i la confrontació per aquests motius. 
 
Cinquè.- Comunicar el contingut d’aquesta moció al govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups i subgrups del Parlament de Catalunya, a la Plataforma per la 
Llengua i a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:20:10 al 02:42:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=8410.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Meritxell Romances Cuxart, Regidora del Grup Municipal 
d’AECornellà, que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=8410.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=8410.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

 
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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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



 
 

 
 

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

 

 75 

 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E I LA 
REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER A 
LA DIGITALITZACIÓ DELS CONSELLS DE GUERRA DEL FRANQUISME A LA 
CIUTAT DE CORNELLÀ.- 

Moció ICV-EUIA-EP-E i RNA, per a 
la digitalització dels consells de 
guerra del franquisme a la ciutat 
de Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
El mes de gener de 1939 les tropes franquistes van entrar a Cornellà de Llobregat i va 
començar l’exili i la repressió. Febrer va ser un mes de detencions, tortures, presó en 
condicions inhumanes, farses de consells de guerra, més presó amb fam, malalties, 
terror i morts, afusellats i esclavatge. Centenars de persones filles i veïnes de la nostra 
ciutat van patir l’horror de la dictadura des dels seus inicis a Catalunya fins els seus 
darrers anys, crims de lesa humanitat que mai prescriuen. 
 
Les nostres entitats que treballen per la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes 
del franquisme i la transició ho fem per la fi del silenci i la impunitat. Donar a conèixer 
els fets ocorreguts, posar rostre, noms i cognoms a tant patiment és un deure de 
memòria per a la no repetició. És molt important en aquests moments on els hereus 
de tanta misèria moral i criminal treuen pit i volen enfonsar la tasca, que amb tant 
d’esforç hem dut a terme totes aquelles persones i entitats que hem estat la veu dels 
vençuts pels colpistes assassins. Nosaltres que som els hereus del seu No passaran, no 
poden permetre que tornin a passar. 
 
No poden permetre que l’única justícia que consti als arxius amb noms de represaliats 
sigui la injustícia dels tribunals franquistes, ja siguin els militars o els d’Ordre Públic, 
mentides i acusacions que avui continuen vigents per als defensors i partidaris de la 
legalitat republicana, per als antifeixistes. Encara que en 2017 a Catalunya hagin 
estat anul·lats els judicis del franquisme al nostre territori per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya, encara queden per anul·lar aquelles sentències que es van 
perpetrar a la resta de l’estat espanyol. 
 
La reparació per a les víctimes del franquisme no són només reconeixements més o 
menys públics o retribucions econòmiques, com podem quantificar el patiment i la 
por? La reparació més efectiva és la jurídica però al Regne d’Espanya fins ara ha estat 
impossible. Però hi ha una reparació indispensable i és la veritat, conèixer, treure a la 
llum els continguts dels arxius de la repressió i que tant famílies, com persones 
interessades, puguin accedir lliurement als seus documents. 
 
A l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona estan custodiades les 
causes contra més de 180 dones i homes nascuts a Cornellà de Llobregat i/o amb 
domicili a la nostra localitat el 1939. Per la veritat, per la justícia i per la reparació el 
nostre ajuntament hauria de digitalitzar aquests consells de guerra en la seva 
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integritat com a patrimoni de la Cornellà antifranquista i republicana, que va plantar 
cara a la dictadura, fet que ha estat sempre un tret identitari d’aquest poble del 
cinturó roig i un llegat de democràcia. Un petit esforç per a una gran reparació en el 
80è aniversari del triomf del feixisme sobre la legal i legítima República. 
 
El Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat fins al dia d’avui ha digitalitzat 43 causes 
completes que està disposat a entregar a l’arxiu municipal per a la seva lliure 
consulta, sempre que aquest ajuntament es comprometi, pels seus mitjans o a través 
del treball desinteressat de persones col·laboradores, a dur a terme la digitalització 
de la resta de consells de guerra custodiats a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial 
Tercer de Barcelona. 
 
És per tot l’anterior que la regidora no adscrita Maria Carmen López Álvarez y el grup 
municipal ICV-EUIA-EP-E a petició de les entitats de la nostra ciutat, Col·lectiu 
Republicà del Baix Llobregat, Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del 
Baix Llobregat, Associació Ateos y Republicanos, Cercle Podem Memòria Històrica i 
DDHH de Catalunya, proposen al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a aquest ajuntament a la digitalització completa i íntegra dels consells 
de guerra ordinaris i/o sumaríssims de la dictadura franquista corresponents a les 
dones i homes nascuts a Cornellà de Llobregat i/o amb domicili a la nostra localitat i 
custodiats a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. 
 
Segon.- Instar a aquest ajuntament una vegada digitalitzades aquestes causes 
judicials franquistes a la seva custodia a l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat 
per a la seva lliure consulta. 
 
Tercer.- Donar a les famílies d’aquestes persones represaliades pel franquisme com a 
deure de memòria i del seu dret a la veritat, la justícia i la reparació una còpia de la 
Causa del seu familiar en un acte de reparació públic d’aquest ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris, al Memorial Democràtic de Catalunya, Direcció General de 
Memòria Democràtica, a la Consellera de Justícia i a la Consellera de Cultura, al 
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per a la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat, Associació Ateos y Republicanos, Cercle Podem 
Memòria Històrica i DDHH de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12701: 
... 
 
Addició, al final del segon acord: 
 
<<i que les publiqui al web del futur centre d’interpretació de la història local, per a 
facilitar-hi l’accés com a part del patrimoni històric col·lectiu de la ciutat.>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AEcornellà amb registre 
d’entrada 12702: 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<Digitalitzar també altra documentació, tant de caràcter oficial com particular, 
rellevant en relació a la repressió feixista a la ciutat de Cornellà de Llobregat, i 
publicar-la al futur web del centre d’interpretació de la història local.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:42:15 al 03:00:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=9735.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Anna Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=9735.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=9735.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
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Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

... 
 
El mes de gener de 1939 les tropes franquistes van entrar a Cornellà de Llobregat i va 
començar l’exili i la repressió. Febrer va ser un mes de detencions, tortures, presó en 
condicions inhumanes, farses de consells de guerra, més presó amb fam, malalties, 
terror i morts, afusellats i esclavatge. Centenars de persones filles i veïnes de la nostra 
ciutat van patir l’horror de la dictadura des dels seus inicis a Catalunya fins els seus 
darrers anys, crims de lesa humanitat que mai prescriuen. 
 
Les nostres entitats que treballen per la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes 
del franquisme i la transició ho fem per la fi del silenci i la impunitat. Donar a conèixer 
els fets ocorreguts, posar rostre, noms i cognoms a tant patiment és un deure de 
memòria per a la no repetició. És molt important en aquests moments on els hereus 
de tanta misèria moral i criminal treuen pit i volen enfonsar la tasca, que amb tant 
d’esforç hem dut a terme totes aquelles persones i entitats que hem estat la veu dels 
vençuts pels colpistes assassins. Nosaltres que som els hereus del seu No passaran, no 
poden permetre que tornin a passar. 
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No poden permetre que l’única justícia que consti als arxius amb noms de represaliats 
sigui la injustícia dels tribunals franquistes, ja siguin els militars o els d’Ordre Públic, 
mentides i acusacions que avui continuen vigents per als defensors i partidaris de la 
legalitat republicana, per als antifeixistes. Encara que en 2017 a Catalunya hagin 
estat anul·lats els judicis del franquisme al nostre territori per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya, encara queden per anul·lar aquelles sentències que es van 
perpetrar a la resta de l’estat espanyol. 
 
La reparació per a les víctimes del franquisme no són només reconeixements més o 
menys públics o retribucions econòmiques, com podem quantificar el patiment i la 
por? La reparació més efectiva és la jurídica però al Regne d’Espanya fins ara ha estat 
impossible. Però hi ha una reparació indispensable i és la veritat, conèixer, treure a la 
llum els continguts dels arxius de la repressió i que tant famílies, com persones 
interessades, puguin accedir lliurement als seus documents. 
 
A l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona estan custodiades les 
causes contra més de 180 dones i homes nascuts a Cornellà de Llobregat i/o amb 
domicili a la nostra localitat el 1939. Per la veritat, per la justícia i per la reparació el 
nostre ajuntament hauria de digitalitzar aquests consells de guerra en la seva 
integritat com a patrimoni de la Cornellà antifranquista i republicana, que va plantar 
cara a la dictadura, fet que ha estat sempre un tret identitari d’aquest poble del 
cinturó roig i un llegat de democràcia. Un petit esforç per a una gran reparació en el 
80è aniversari del triomf del feixisme sobre la legal i legítima República. 
 
El Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat fins al dia d’avui ha digitalitzat 43 causes 
completes que està disposat a entregar a l’arxiu municipal per a la seva lliure 
consulta, sempre que aquest ajuntament es comprometi, pels seus mitjans o a través 
del treball desinteressat de persones col·laboradores, a dur a terme la digitalització 
de la resta de consells de guerra custodiats a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial 
Tercer de Barcelona. 
 
És per tot l’anterior que la regidora no adscrita Maria Carmen López Álvarez y el grup 
municipal ICV-EUIA-EP-E a petició de les entitats de la nostra ciutat, Col·lectiu 
Republicà del Baix Llobregat, Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del 
Baix Llobregat, Associació Ateos y Republicanos, Cercle Podem Memòria Històrica i 
DDHH de Catalunya, proposen al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a aquest ajuntament a la digitalització completa i íntegra dels consells 
de guerra ordinaris i/o sumaríssims de la dictadura franquista corresponents a les 
dones i homes nascuts a Cornellà de Llobregat i/o amb domicili a la nostra localitat i 
custodiats a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona. 
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Segon.- Instar a aquest ajuntament una vegada digitalitzades aquestes causes 
judicials franquistes a la seva custodia a l’Arxiu Municipal de Cornellà de Llobregat 
per a la seva lliure consulta i que les publiqui al web del futur centre d’interpretació 
de la història local, per a facilitar-hi l’accés com a part del patrimoni històric col·lectiu 
de la ciutat. 
 
Tercer.- Donar a les famílies d’aquestes persones represaliades pel franquisme com a 
deure de memòria i del seu dret a la veritat, la justícia i la reparació una còpia de la 
Causa del seu familiar en un acte de reparació públic d’aquest ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris, al Memorial Democràtic de Catalunya, Direcció General de 
Memòria Democràtica, a la Consellera de Justícia i a la Consellera de Cultura, al 
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, Associació per a la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat, Associació Ateos y Republicanos, Cercle Podem 
Memòria Històrica i DDHH de Catalunya. 
 
Cinquè.- Digitalitzar també altra documentació, tant de caràcter oficial com 
particular, rellevant en relació a la repressió feixista a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat, i publicar-la al futur web del centre d’interpretació de la història local. 

... 
 
 
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 de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE LLAMBORDINS O PLAQUES STOLPERSTEINE EN RECORD A 
LES PERSONES DE CORNELLÀ DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ 
NAZIS.- 

Moció ERC-AM, per a la 
instal·lació de llambordins o 
plaques stolpersteine en record a 
les persones de Cornellà 
deportades als camps de 
concentració nazis. 

MOCIÓ 
... 
 
El foment de la memòria històrica és important com a eina de dignificació i record per 
a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses per 
raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus. Alhora, i més enllà del 
record necessari, crear espais de memòria és imprescindible per fer pedagogia dels 
valors de la pau, de la tolerància i del respecte entre les generacions més joves. 
 
A Catalunya, en els darrers anys, es du a terme una tasca pel que fa a la recuperació 
de la memòria històrica del període de la guerra civil i de la postguerra. El motiu de la 
moció és plantejar-nos un tema molt específic: la recuperació i dignificació de la 
memòria dels cornellanencs i cornellanenques morts o empresonats als camps nazis 
durant la segona guerra mundial. 
 
Concretament, proposem instal·lar plaques o llambordes de memòria, també 
anomenats Stolpersteine, una idea importada d’Alemanya que va començar a 
desenvolupar l’artista Gunter Demnig l’any 1992. El 16 de desembre d’aquell any, 
Demning va col·locar el primer llambordí davant de l’ajuntament de Colònia com a 
homenatge als gitanos deportats als camps d’extermini nazis. L’any 1993 va iniciar un 
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projecte adreçat a fomentar la memòria de víctimes del nazisme arreu del món. Els 
Stolpersteine estan fets de formigó de 10 cm per 10 cm i estan coberts d'una fulla de 
llautó en la qual es graven les dades essencials de la persona que va ser víctima del 
nazisme. 
 
El seu objectiu és aturar al vianant -de fet, també es coneixen com a pedres de 
topada- i fer-lo pensar en la persona empresonada, desapareguda, assassinada, 
torturada. Hi ha un llambordí únic per a cada persona, i així molts cops podem trobar 
tres, quatre o més llambordins junts, corresponents als membres d’una mateixa 
família assassinats pel nazisme. Des de l'inici del projecte el 1993, s’han instal·lat més 
de 50.000 llambordins a nou països d'Europa: Alemanya, Àustria, Hongria, Països 
Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, Itàlia, Noruega i també aquí, a casa 
nostra. En pocs anys ha esdevingut el memorial més llarg del món. La primera pedra 
a la península ibèrica es va posar el 2015 a Navàs, i també s’han instal·lat a Sabadell, 
Igualada, Manresa, Girona i en altres municipis de Catalunya que progressivament 
s’afegeixen a aquest exercici de memòria democràtica. 
 
No només, però, es ret homenatge a les persones assassinades, sinó també a les 
supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se i refugiar-se en altres 
països. També recuperen la memòria d’aquelles persones que, davant el destí que els 
esperava, decidiren suïcidar-se. D’aquesta manera i d’una forma simbòlica, els 
stolpersteine reuneixen a les famílies o grups de persones separades per la 
deportació. 
 
Un estudi del Departament d'Interior i Relacions Institucionals del Govern català, de 
la Universitat Pompeu Fabra i de l'entitat Amical Mauthausen, eleva a 8.964 el 
nombre de deportats republicans als camps nazis. D’aquests, 7.347 van estar 
internats a Mauthausen i els seus subcamps, 751 a Dachau, i 638 a Buchenwald. La 
resta es va repartir entre d'altres camps com Neuengamme, Flossenbürg i 
Ravensbrück. El 59% dels deportats va morir i el 4% es van donar per desapareguts. 
Un 37% van ser alliberats, encara que en l'actualitat, per qüestions d'edat, la gran 
majoria de persones que van estar als camps van morir. Un 22% dels deportats eren 
catalans. 
 
Cornellà no pot restar al marge d’aquest homenatge als i les deportades de la nostra 
ciutat. Cal recordar-los perquè no es torni a produir un horror com aquest i així 
homenatjar als que varen donar la seva vida per la llibertat de totes i de tots. Per això 
proposem la instal·lació d’aquestes llambordes i, també, plantegem que la seva 
memòria sigui una eina pedagògica per a les noves generacions a fi que coneguin el 
passat i tinguin eines, a partir de l’educació i el coneixement, per no tornar a caure en 
els camins de l’horror i contra l’antisemitisme, el racisme i qualsevol altra forma d’odi 
al que és diferent.  
 
De moment s’han localitzat tres cornellanencs que van ser deportats a camps 
d’extermini nazi i que hi van morir. Malauradament pensem que són més les persones 
de Cornellà que foren deportades: 
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Nom  
Data 

naixement 
Data defunció o 
alliberament (*) 

Camp o va ser 
empresonat 

Data d’entrada al 
camp 

Beltran Torà, Baldiri 1895 17/11/1941 Gussen (Austria)  
 

Cervelló Valls, Lluís 1917 25/09/1941 Gussen (Austria) 24/01/1941 

Riera i Borrell, Josep 1903 10/02/1943 Mauthausen 03/11/1941 

 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar un cens de les persones de Cornellà deportades als diferents camps 
d’extermini nazi. 
 
Segon.- Contactar amb l’artista corresponent per realitzar i col·locar les llambordes 
de les persones deportades en un o diferents espais públics de la ciutat. 
 
Tercer.- Realitzar activitats entre els i les escolars per recordar-los i educar-los en el 
respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Consell de Ciutat, a l’Associació per la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, al Memorial Democràtic de Catalunya, al 
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, a Amical Mauthausen, a la Mesa de Catalunya 
d’Entitats Memorialistes, i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12703: 
... 
 
Addició com a darrer paràgraf de l’exposició de motius: 
 
<<Cal no oblidar tampoc els camps de concentració franquistes, als quals 
malauradament també hi van acabar desenes de cornellanencs i cornellanenques. 
Carlos Hernández, en una investigació recent, documenta 296 camps de concentració 
a l’estat espanyol entre 1936 i 1956, pels quals calcula que van arribar a passar un 
milió de persones. Durant els següents anys encara n’existirien alguns, com la 
“Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía”, per a “reeducar homosexuals”, que no es va 
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clausurar fins el 1966. Cap dels presos no va ser jutjat ni acusat formalment, tampoc 
per tribunals del règim, i hi van passar una mitjana de cinc anys, pel sol fet de ser 
d’ideologia republicana, socialista, comunista o anarquista.>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12705: 
... 
 
Addició com nou acord: 
 
<<Impulsar i donar suport a la investigació sobre els camps de concentració 
franquistes i a la realització d’un cens de les persones de Cornellà que hi van ser 
preses, i recordar-les a l’espai públic amb llambordins o una altra actuació similar.>> 

... 
 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:00:50 al 03:14:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=10850.0 
 
 

Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor José David García Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de Cornellà en 
Comú, que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=10850.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=10850.0
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Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
A les divuit hores quinze minuts, es fa un recés a instàncies del senyor Alcalde, 
reprenent-ne la sessió a les divuit hores i trenta minuts, amb l’assistència dels 
23 regidors i regidores presents al començament, de l’Interventor de 
l’Ajuntament i d’aquest Secretari Accidental. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER 
L’AVALUACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I 
MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT.- 

Moció ERC-AM, per l’avaluació 
dels serveis de recollida de 
residus, neteja viària i 
manteniment del clavegueram de 
la ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 
La neteja viària, la recollida dels residus i el manteniment del clavegueram són serveis 
bàsics de la ciutat. Els carrers, places i espai públic de la ciutat han de ser espais de 
qualitat i l’Ajuntament ha de garantir un entorn més net i saludable que redundi 
també en una bona imatge de la ciutat. És una de les principals obligacions que té 
l’Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació de major quantia econòmica 
del pressupost municipal.  
 
Al ple del 29 de novembre del 2015 es va confirmar l’adjudicació del contracte per la 
“Prestació del servei de neteja viària, recollida de residus i manteniment del 
clavegueram i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús” amb 
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efectes de l’1 d’octubre del 2015 fins el 30 de setembre del 2019 i establint la data 
d’inici del servei l’1 de gener del 2016, per un termini de quatre anys a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, per un import total sense IVA de 
28,868.622,80€. A més a més de l’import de la contracta, des del 2016 fins ara s’han 
destinat mitjançant diverses modificacions de crèdit aproximadament uns 1,5 milions 
d’euros per necessitats extraordinàries del servei. 
 
El contracte finalitza el proper 30 de setembre del 2019 i es poden establir pròrrogues 
anyals, per dos anys més. 
 
L’empresa adjudicatària, FCC, especifica a la seva oferta tècnica (Sobre 2), a l’apartat 
“Memòria general i organització del servei”: 
 
Principis generals i objectiu en la coordinació i gestió del contracte 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el marc de la nova contracta i després d’un 
procés d’anàlisi de la realitat del municipi, entenem que s’ha marcat uns objectius 
molt clars en matèria de medi ambient i concretament 
 

 canvi d’imatge del servei de neteja i recollida 

 millora del servei de neteja amb augment de freqüències i mitjans mecànics 

 evitar la imatge de contenidors plens, disposar d’un servei efectiu de 
desbordaments sistemàtic i alhora flexible 

 fomentar la correcta separació de residus per tal de millorar la valorització 

 promoure campanyes de sensibilització per millorar o recordar a la ciutadania 
aspectes com l’educació i la participació ciutadana 

 implantar la millora contínua dels serveis 
 
FCCSA assoleix des d’aquest moment aquests objectius com a seus, i en conseqüència 
es marca com fites a assolir en el desenvolupament del contracte de recollida i neteja 
de la ciutat els següents punts: 
 

 Implantar i seguir un rigorós procés de millora contínua de la qualitat dels serveis 

 Minimitzar els consums d’energia elèctrica necessària 

 Recollida de les quantitats màximes possibles de cada fracció valoritzable 
econòmica i mediambientalment 

 Minimitzar la contaminació d’aquestes fraccions amb altres recuperables 
(paper/cartró, envasos i vidre) 

 Reduir la generació de rebuig, incrementant les tones recollides d’altres fraccions 

 Implantar i seguir un rigorós procés de millora continua de la qualitat dels serveis 
és el nostre propòsit 

 
Alhora, en el mateix document especifiquen i es comprometen a: 
 

 redissenyar els serveis que siguin necessaris variar al llarg del temps 
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 tenir flexibilitat total en els serveis, adaptant-se contínua i immediatament a la 
realitat observable a la via pública, i incidint en la millora real de cada un dels 
serveis contractats, amb l’objectiu final d’una via pública en òptimes condicions i 
en la menor afectació possible respecte qualsevol incidència a la via pública 

 
Al document també estableixen un sistema d’informació i comunicació entre 
l’Ajuntament i l’empresa amb diverses periodicitats: diàries, setmanals, mensuals i 
trimestrals o anuals. La finalitat de les reunions és el control de la prestació dels 
serveis, tant pel que fa referència al desenvolupament com a la seva correcta 
execució, tenint en compte també les incidències i problemes que puguin sorgir. A les 
reunions s’han de traslladar les necessitats, les actuacions, anàlisi dels resultats amb 
graus de desenvolupament dels serveis del contracte i els corresponents indicadors i 
ha de servir per comprovar si les accions dutes a terme cada dia han estat efectives o 
no per resoldre les necessitats de la ciutat o per donar solució als problemes 
detectats. 
 
En l’àmbit específic de la prevenció i gestió de residus, el pla PRECAT20 de la 
Generalitat de Catalunya assenyala com a objectiu per a l’any 2020 la reducció d’un 
15% del pes total amb relació als residus generats l’any 2010. L’any 2016 a Cornellà 
només es va recollir selectivament el 15% dels residus quan l’objectiu del PRECAT20 
pel 2020 és del 58%. Actualment el 43% del que es llença al contenidor de la resta a 
Cornellà podria ésser fàcilment separat cap als contenidors FORM, Vidre, Paper-
cartró o Envasos. Per tant, és necessari un canvi estructural del sistema de recollida i 
polítiques que fomentin la reutilització, el reciclatge i la recuperació, si es volen assolir 
els objectius legals en els terminis fixats i evitar les greus penalitzacions que serien 
imposades de no assolir aquests objectius ja previstos per a l'any vinent. 
 
En aquest sentit, el passat 25 de febrer del 2019 va iniciar-se la recollida selectiva a 
comerços i restauració de la ciutat, que hauria de millorar els índexs de recollida 
selectiva sense suposar una garantia que es puguin assolir els objectius concrets 
determinats per a l’any 2020. 
 
L’enquesta de valoració realitzada per l’Ajuntament de Cornellà durant el mes de 
febrer del 2018 deixa palesa que la primera preocupació per la majoria de segments 
de la ciutadania i en tots els barris de la ciutat, és la neteja i ho identifiquen com un 
problema. 
 
Les queixes reiterades sobre l’estat de neteja de la ciutat i sobretot per la brutícia 
acumulada en certs espais, els contenidors desbordats en diferents ubicacions i barris 
de la ciutat, els retards en la recollida selectiva, les males olors a les bateries dels 
contenidors, etc, són queixes recurrents que s’han manifestat per diferents vies: al ple 
mitjançant diversos grups municipals traslladant queixes concretes de veïns i veïnes, a 
les xarxes socials i altres plataformes d’internet com per exemple l’Aprop Teu, entre 
d’altres. 
 
Per tant, desconeixent el grau de compliment de la contracta però amb les evidències 
d’una necessitat de millora del servei de recollida de residus i neteja viària de la 
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ciutat, és necessari per responsabilitat amb la ciutadania de Cornellà i amb la pròpia 
gestió de govern per garantir la bona praxis de l’empresa concessionària envers el 
contracte signat, prendre mesures de control exhaustives i independents per avaluar 
la correcta prestació del servei. 
 
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fer un estudi de les necessitats reals de la ciutat i dels dèficits actuals dels 
serveis de recollida de residus, de neteja viària i del manteniment del clavegueram, 
tenint en compte que s’han d’assolir els estàndards mínims legals de residus marcats 
per la normativa comunitària i així establir els criteris per disposar d’un servei òptim a 
la ciutat. 
 
Segon.- Garantir la realització periòdica, per part dels serveis municipals competents, 
dels controls de la qualitat del servei de recollida dels residus municipals, neteja 
viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de la nostra ciutat, amb informes 
redactats i signats amb el coordinador de servei de FCC i traslladar els informes al 
portal de transparència. 
 
Tercer.- Auditar els serveis actuals de neteja viària, recollida de residus i manteniment 
del clavegueram ofertat i signat per FCC. 
 
Quart.- Prendre les mesures sancionadores pertinents segons l’expedient de 
contractació en el cas d’incompliment de contracte. 
 
Cinquè.- Realitzar un estudi dels costos i beneficis de mancomunar el servei amb 
altres poblacions limítrofs o de municipalitzar el servei. 
 
Sisè.- Estudiar la necessitat de realitzar un contracte específic per les reparacions i 
actuacions majors del clavegueram i col·lectors. 
 
Setè.- Realitzar una campanya informativa de sensibilització per la recollida selectiva 
per part de la població i alhora informar dels motius i objectius de la recollida 
selectiva iniciada als comerços i restauració. 
 
Vuitè.- Realitzar una campanya de civisme i conscienciació des dels mitjans públics, 
centres educatius, centres esportius, centres cívics, etc… i altres mitjans impresos com 
cartelleria, díptics o altres, per tal d’arribar al màxim de la població per tenir un millor 
estat de neteja i conservació dels carrers i mobiliari urbà de la nostra ciutat. 
 
Desè.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de 
Comerciants, a Cornellà Compra a casa, als Consells de Participació i al Consell de 
Ciutat. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12706: 
... 
 
Substitució del cinquè acord: 
 
<<Apostar per la recuperació de la gestió pública directa d’aquests serveis i estudiar 
les fórmules per fer-ho possible. En cas que es consideri que no és possible a la 
finalització del contracte actual, treballar per establir les condicions necessàries en el 
termini més breu possible; i, en cas que s’opti per una nova contractació a la fi de 
l’actual, sol·licitar un informe independent que analitzi els costos i beneficis de 
l’externalització pel que fa a criteris econòmics, socials, laborals, ambientals, etc.>> 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: 
... 
 
Modificació acord Cinquè: 
 
Cinquè.- Realitzar un estudi dels costos i beneficis de mancomunar el servei amb 
altres poblacions limítrofs o de gestió directa del servei. 
 
Modificació acord Desè:  
 
Desè.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de 
Comerciants, a Cornellà Compra a casa, als Consells de Participació, al Consell de 
Ciutat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Barcelona. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:31:03 al 04:03:46 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=12663.0 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=12663.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=12663.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
La neteja viària, la recollida dels residus i el manteniment del clavegueram són serveis 
bàsics de la ciutat. Els carrers, places i espai públic de la ciutat han de ser espais de 
qualitat i l’Ajuntament ha de garantir un entorn més net i saludable que redundi 
també en una bona imatge de la ciutat. És una de les principals obligacions que té 
l’Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació de major quantia econòmica 
del pressupost municipal.  
 
Al ple del 29 de novembre del 2015 es va confirmar l’adjudicació del contracte per la 
“Prestació del servei de neteja viària, recollida de residus i manteniment del 
clavegueram i venda de Patrimoni d’un lot de vehicles i maquinària en desús” amb 
efectes de l’1 d’octubre del 2015 fins el 30 de setembre del 2019 i establint la data 
d’inici del servei l’1 de gener del 2016, per un termini de quatre anys a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, per un import total sense IVA de 
28,868.622,80€. A més a més de l’import de la contracta, des del 2016 fins ara s’han 
destinat mitjançant diverses modificacions de crèdit aproximadament uns 1,5 milions 
d’euros per necessitats extraordinàries del servei. 
 
El contracte finalitza el proper 30 de setembre del 2019 i es poden establir pròrrogues 
anyals, per dos anys més. 
 
L’empresa adjudicatària, FCC, especifica a la seva oferta tècnica (Sobre 2), a l’apartat 
“Memòria general i organització del servei”: 
 
Principis generals i objectiu en la coordinació i gestió del contracte 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en el marc de la nova contracta i després d’un 
procés d’anàlisi de la realitat del municipi, entenem que s’ha marcat uns objectius 
molt clars en matèria de medi ambient i concretament 
 

 canvi d’imatge del servei de neteja i recollida 

 millora del servei de neteja amb augment de freqüències i mitjans mecànics 

 evitar la imatge de contenidors plens, disposar d’un servei efectiu de 
desbordaments sistemàtic i alhora flexible 

 fomentar la correcta separació de residus per tal de millorar la valorització 

 promoure campanyes de sensibilització per millorar o recordar a la ciutadania 
aspectes com l’educació i la participació ciutadana 

 implantar la millora contínua dels serveis 
 
FCCSA assoleix des d’aquest moment aquests objectius com a seus, i en conseqüència 
es marca com fites a assolir en el desenvolupament del contracte de recollida i neteja 
de la ciutat els següents punts: 
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 Implantar i seguir un rigorós procés de millora contínua de la qualitat dels serveis 

 Minimitzar els consums d’energia elèctrica necessària 

 Recollida de les quantitats màximes possibles de cada fracció valoritzable 
econòmica i mediambientalment 

 Minimitzar la contaminació d’aquestes fraccions amb altres recuperables 
(paper/cartró, envasos i vidre) 

 Reduir la generació de rebuig, incrementant les tones recollides d’altres fraccions 

 Implantar i seguir un rigorós procés de millora continua de la qualitat dels serveis 
és el nostre propòsit 

 
Alhora, en el mateix document especifiquen i es comprometen a: 
 

 redissenyar els serveis que siguin necessaris variar al llarg del temps 

 tenir flexibilitat total en els serveis, adaptant-se contínua i immediatament a la 
realitat observable a la via pública, i incidint en la millora real de cada un dels 
serveis contractats, amb l’objectiu final d’una via pública en òptimes condicions i 
en la menor afectació possible respecte qualsevol incidència a la via pública 

 
Al document també estableixen un sistema d’informació i comunicació entre 
l’Ajuntament i l’empresa amb diverses periodicitats: diàries, setmanals, mensuals i 
trimestrals o anuals. La finalitat de les reunions és el control de la prestació dels 
serveis, tant pel que fa referència al desenvolupament com a la seva correcta 
execució, tenint en compte també les incidències i problemes que puguin sorgir. A les 
reunions s’han de traslladar les necessitats, les actuacions, anàlisi dels resultats amb 
graus de desenvolupament dels serveis del contracte i els corresponents indicadors i 
ha de servir per comprovar si les accions dutes a terme cada dia han estat efectives o 
no per resoldre les necessitats de la ciutat o per donar solució als problemes 
detectats. 
 
En l’àmbit específic de la prevenció i gestió de residus, el pla PRECAT20 de la 
Generalitat de Catalunya assenyala com a objectiu per a l’any 2020 la reducció d’un 
15% del pes total amb relació als residus generats l’any 2010. L’any 2016 a Cornellà 
només es va recollir selectivament el 15% dels residus quan l’objectiu del PRECAT20 
pel 2020 és del 58%. Actualment el 43% del que es llença al contenidor de la resta a 
Cornellà podria ésser fàcilment separat cap als contenidors FORM, Vidre, Paper-
cartró o Envasos. Per tant, és necessari un canvi estructural del sistema de recollida i 
polítiques que fomentin la reutilització, el reciclatge i la recuperació, si es volen assolir 
els objectius legals en els terminis fixats i evitar les greus penalitzacions que serien 
imposades de no assolir aquests objectius ja previstos per a l'any vinent. 
 
En aquest sentit, el passat 25 de febrer del 2019 va iniciar-se la recollida selectiva a 
comerços i restauració de la ciutat, que hauria de millorar els índexs de recollida 
selectiva sense suposar una garantia que es puguin assolir els objectius concrets 
determinats per a l’any 2020. 
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L’enquesta de valoració realitzada per l’Ajuntament de Cornellà durant el mes de 
febrer del 2018 deixa palesa que la primera preocupació per la majoria de segments 
de la ciutadania i en tots els barris de la ciutat, és la neteja i ho identifiquen com un 
problema. 
 
Les queixes reiterades sobre l’estat de neteja de la ciutat i sobretot per la brutícia 
acumulada en certs espais, els contenidors desbordats en diferents ubicacions i barris 
de la ciutat, els retards en la recollida selectiva, les males olors a les bateries dels 
contenidors, etc, són queixes recurrents que s’han manifestat per diferents vies: al ple 
mitjançant diversos grups municipals traslladant queixes concretes de veïns i veïnes, a 
les xarxes socials i altres plataformes d’internet com per exemple l’Aprop Teu, entre 
d’altres. 
 
Per tant, desconeixent el grau de compliment de la contracta però amb les evidències 
d’una necessitat de millora del servei de recollida de residus i neteja viària de la 
ciutat, és necessari per responsabilitat amb la ciutadania de Cornellà i amb la pròpia 
gestió de govern per garantir la bona praxis de l’empresa concessionària envers el 
contracte signat, prendre mesures de control exhaustives i independents per avaluar 
la correcta prestació del servei. 
 
Per tots els motius exposats, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fer un estudi de les necessitats reals de la ciutat i dels dèficits actuals dels 
serveis de recollida de residus, de neteja viària i del manteniment del clavegueram, 
tenint en compte que s’han d’assolir els estàndards mínims legals de residus marcats 
per la normativa comunitària i així establir els criteris per disposar d’un servei òptim a 
la ciutat. 
 
Segon.- Garantir la realització periòdica, per part dels serveis municipals competents, 
dels controls de la qualitat del servei de recollida dels residus municipals, neteja 
viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de la nostra ciutat, amb informes 
redactats i signats amb el coordinador de servei de FCC i traslladar els informes al 
portal de transparència. 
 
Tercer.- Auditar els serveis actuals de neteja viària, recollida de residus i manteniment 
del clavegueram ofertat i signat per FCC. 
 
Quart.- Prendre les mesures sancionadores pertinents segons l’expedient de 
contractació en el cas d’incompliment de contracte. 
 
Cinquè.- Realitzar un estudi dels costos i beneficis de mancomunar el servei amb 
altres poblacions limítrofs o de gestió directa del servei. 
 
Sisè.- Estudiar la necessitat de realitzar un contracte específic per les reparacions i 
actuacions majors del clavegueram i col·lectors. 
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Setè.- Realitzar una campanya informativa de sensibilització per la recollida selectiva 
per part de la població i alhora informar dels motius i objectius de la recollida 
selectiva iniciada als comerços i restauració. 
 
Vuitè.- Realitzar una campanya de civisme i conscienciació des dels mitjans públics, 
centres educatius, centres esportius, centres cívics, etc… i altres mitjans impresos com 
cartelleria, díptics o altres, per tal d’arribar al màxim de la població per tenir un millor 
estat de neteja i conservació dels carrers i mobiliari urbà de la nostra ciutat. 
 
Desè.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SA, a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de 
Comerciants, a Cornellà Compra a casa, als Consells de Participació, al Consell de 
Ciutat, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Consell Comarcal i a la Diputació de 
Barcelona. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER 
LLUITAR CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DELS I LES ADOLESCENTS I JOVES 
MIGRATS SOLS, GARANTIR EL SUPORT ALS AJUNTAMENTS I DOTAR 
ECONÒMICAMENT L’ESTRATÈGICA CATALANA D’ACOLLIDA I INTEGRACIÓ.- 

Moció ICV-EUIA-EP-E, per lluitar 
contra la criminalització dels i les 
adolescents i joves migrats sols, 
garantir el suport als ajuntaments 
i dotar econòmicament 
l’estratègica catalana d’acollida i 
integració. 

MOCIÓ 
... 
 
L’arribada d’infants estrangers no acompanyats i sense referents familiars, ha tornat 
a situar el sistema de serveis socials de Catalunya en crisi. L’augment del nombre de 
persones menors migrants no acompanyades arribades a Catalunya en l’últim any 
(l’any 2018 es calcula que van arribar 4.000 adolescents sols al nostre país) 
s’emmarca en una crisi migratòria global a escala europea, implica un immens repte 
per a totes les institucions públiques, i també un gran risc que la tasca socioeducativa 
que exigeix no es realitzi amb les màximes garanties de qualitat. 
 
La situació que vivim avui a Catalunya va estar alertada i anticipada reiteradament 
per moltes organitzacions socials i Ajuntaments. Unes organitzacions i institucions 
que reclamaven a l’Estat i al Govern de la Generalitat que desenvolupés actuacions 
àgils i urgents per activar els recursos necessaris per garantir la cobertura dels drets 
com a infants d’aquets adolescents i joves. És innegable que avui els infants migrats 
que arriben sols a Catalunya es troben en una situació de desemparament i de 
vulnerabilitat social i l’Administració té el deure de garantir els seus drets i la seva 
adequada protecció, acompanyament i atenció social, educativa i sanitària, com 
exigeix tant la legislació Catalana com els principals organismes internacionals en la 
defensa de drets, com ara el Consell d’Europa. 
 
Des d’aquesta òptica de garantia de drets i de cobertura de necessitats dels infants, el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hauria d’haver dut a terme una 
millor planificació dels recursos públics per abordar aquesta arribada nombrosa de 
menors. Una arribada que sembla no serà conjuntural sinó més aviat estructural, que 
pot mantenir-se en el temps i que ha evidenciat que la planificació ha estat insuficient 
i els programes i recursos s’han desbordat afectant a d’altres serveis socials i 
municipals. 
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No podem obviar que les solucions “d’urgència” que fins ara ha generat la Generalitat 
no ajuden gens a la incorporació dels infants i joves ni tampoc als serveis dels 
respectius municipis on arriben. Les solucions d’acollida basades en concentrar joves 
d’entre 15 i 18 anys en grans centres residencials de 25 o més places usant la xarxa 
d’albergs, cases de colònies o similars, no garanteixen els drets que tenen com 
infants, ni permeten als equips socials fer bons diagnòstics socials dels infants i bons 
acompanyaments educatius connectats amb la realitat de cada municipi o territori. 
 
Els fets produïts els darrers mesos a diferents municipis de Catalunya demostren que 
cap administració pot afrontar l’arribada de menors no acompanyats en solitari i, ni 
molt menys, poden assumir-ne la gestió en exclusiva els serveis de protecció a la 
infància de la Generalitat, que ja han d’abordar moltes altres accions urgents en 
relació a la infància en risc dels nostres barris i municipis. Cal una organització i un 
protocol compartit entre Estat i Generalitat, on el món local jugui un paper clau. 
 
Cal constatar les conseqüències múltiples que estan patint tant els veïns i veïnes com 
els i les professionals i els Ajuntaments, on s’estan derivant a menors d’edat sense els 
equips professionals necessaris, ni els equipaments adequats, ni la coordinació adient 
amb els municipis de destí. És evident doncs, que cal, per tal de resoldre l’emergència, 
una reacció urgent per a donar solució a aquesta situació de desemparament i fer-ne 
una qüestió de país i per tant de coordinació i lleialtat entre institucions. Certament, 
el govern, a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i grups 
parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels joves i 
adolescents migrats sols, la qual, tot i que encertadament situa la missió i valors del 
document marc en “la creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat, 
i apoderar els infants i joves emigrats sols, en el marc d’una societat inclusiva que 
valora la diversitat i que promou la interacció, per tal de generar un sentit de 
pertinença”, ni està calendaritzada, ni garanteix els recursos necessaris i distribució 
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions de 
qualitat, en cooperació amb el nom local. 
 
Cal també posar l’accent en els baixos nivells de despesa social en infància existents a 
Catalunya, i també pel que fa al sistema de protecció, i com aquests nivells de 
despesa condicionen el desenvolupament de polítiques per garantir els drets dels 
infants en general, i la protecció de la infància en particular. Mentre a Catalunya es 
destinen 226 euros per habitant a infància i família, al conjunt de l’Estat aquesta xifra 
s’incrementa fins als 294 euros, un 30% més per habitant. 
 
El Síndic de Greuges en l’informe sobre La situació dels infants migrants sense 
referents familiars a Catalunya de setembre de 2018, posa de manifest els dèficits del 
sistema de protecció social de Catalunya i de les retallades dutes a terme des de 
2010. Estem plenament d’acord en el diagnòstic i les recomanacions del seu informe, 
coincidim amb afirmacions tan nítides com que “La creació de places per part de la 
DGAIA ha anat per darrere del ritme d’arribada dels infants migrants. Aquesta 
situació ha provocat problemes de sobreocupació dels serveis ja disponibles i 
l’allargament de les estades a equipaments no pensats per atendre aquests infants, 
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com ara l’espai de detenció de la Ciutat de la Justícia o les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra...” i és molt contundent el raonament del síndic quan diu “Convé recordar 
que les funcions que han de desenvolupar els centres de primera acollida van més 
enllà de l’atenció immediata o del que es podria entendre com a assistència en una 
primera fase, sinó que han de: garantir una assistència integral de l’infant o 
adolescent; assumir la guarda d’aquests infants i exercir les funcions que hi són 
inherents (sota tutela i control de la DGAIA); dur a terme la valoració, l’orientació i la 
prestació de suports; oferir activitats dirigides d’habilitats socials i/o de caràcter 
formatiu prelaboral amb l’objectiu que els adolescents assoleixin una millor 
preparació per a la vida adulta; proporcionar als adolescents les eines i les habilitats 
personals imprescindibles per a la seva permanència o incorporació als sistemes de 
formació reglats i professionalitzats; promoure mesures d’inserció social, laboral, 
educativa i familiar, i coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els 
professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats associatives i 
amb les que actuen en l’àmbit dels serveis especialitzats.” 
 
A aquesta situació complexa que viuen els nostres pobles i ciutats i el nostre país, cal 
afegir els atacs racistes a infants i joves estrangers que han succeït darrerament a 
alguns municipis veïns a una Cornellà de Llobregat que va ser qualificada com a 
“Ciutat amiga de la infància” per UNICEF. No errem; no són actes fortuïts ni fets 
aïllats: és la conseqüència d’una campanya sistemàtica de criminalització de la 
diferència. Cal recordar que aquests infants, un cop han passat la frontera, són 
responsabilitat de les nostres institucions. Com si això no fos suficient, aquests nois i 
noies han de patir l’estigmatització social que deriva de la constant criminalització 
mediàtica i social que els assenyala com un problema de seguretat i de convivència. 
Discursos controlats per aquells interessos partidistes i electoralistes que busquen 
perpetuar la imatge de l’immigrant com una amenaça i font de conflictivitat i 
inseguretat. Uns partits i polítics que amb els seus discursos falsos, discriminatoris, 
irresponsables i electoralistes, contribueixen a generar aquest clima social d’hostilitat 
envers les persones infants i adolescents que migren soles. 
 
Així, atesa la manca de previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol, la 
manca de recursos suficients destinats a polítiques socials i a accions comunitàries 
que afavoreixin la protecció de la infància migrant, i atesos alguns plantejaments 
polítics que han decidit presentar la qüestió dels menors no acompanyats des de la 
perspectiva de l’ordre públic enlloc de treballar-la des de l’òptica de la cohesió social i 
del respecte als drets humans més bàsics, el grup d’ICV-EUIA-EP-E proposa al ple els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar Cornellà com a ciutat defensora dels drets de la infància i lliure de 
xenofòbia i racisme. 
 
Segon.- Comprometre a l’Ajuntament de Cornellà a seguir treballant de manera 
col·laborativa i en xarxa amb els municipis de la democràcia, entitats, moviments 
socials i persones voluntàries per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat 
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cultural i per afavorir les relacions basades en la igualtat, el respecte i el 
reconeixement mutu de drets davant les diverses discriminacions que dificulten la 
convivència. 
 
Tercer.- Instar a la Diputació de Barcelona a donar suport jurídic als ajuntaments que 
es personin com acusació particular contra les persones i organitzacions que hagin 
comès delictes d’odi o els fomentin. 
 
Quart.- Instar el Govern de l’Estat a la modificació del Protocol marc, amb l’objectiu 
de desenvolupar un circuit de primera acollida i atenció dels infants migrants sense 
referents familiars que promogui plenes garanties de respecte dels seus drets. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat a garantir finançament addicional que 
contribueixi a gestionar l’increment d’arribada d’infants migrants no acompanyats i a 
establir els mecanismes de coordinació necessaris per poder preveure l’arribada 
d’infants i planificar i coordinar la resposta protectora. 
 
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat a la reforma, ampliació i aprovació de la 
Cartera de Serveis Socials de Catalunya, per, previ consens amb les organitzacions 
socials i el món local, garantir la creació de recursos socioeducatius amb major 
capacitat d’atenció i acompanyament als joves i adolescents estrangers no 
acompanyats que arriben a Catalunya. 
 
Setè.- Instar el govern de la Generalitat, en el marc de l’Estratègia catalana d’acollida 
i integració dels joves i adolescents migrats sols a dur a terme: 
 
a) Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de dignitat i 

adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els recursos 
pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació 
transversal de tot el Govern, i no només de la DGAIA. 

 
b) Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en 

famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, de 
lleure, en col·laboració amb els Ajuntaments dels municipis d’acollida. 

 
c) Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i viuen 

a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos per a la 
seva inclusió sòcio-laboral amb plenitud de drets. 

 
d) Assignar dotació econòmica suficient per a desenvolupar l’Estratègia Catalana 

d’acollida i integració dels joves i adolescents migrats i calendaritzar les accions 
consensuadament amb el món local. 

 
Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social del govern de l’Estat Espanyol, al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies del govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés i 
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Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu, a SOS Racismes i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12707: 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<Condemnar els atacs racistes a menors succeïts a Castelldefels i manifestar el 
suport als treballadors i treballadores i menors del centre.>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12708: 
... 
 
Addició a l’acord setè: 
 
<<e) Iniciar processos d’internalització de tots els serveis de la DGAIA com a forma de 
garantir uns serveis públics de millor qualitat i un major i millor control públic.>> 

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

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 12860: 
... 
 
Esmena de Substitució del 3r paràgraf de l’Exposició de Motius 
 
“Des d’aquesta òptica de garantia (...)” 
 
Des del Govern, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) s’està donant atenció integral a aquests menors. És un deure moral que no 
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es pot defugir. Així, es treballa per a oferir-los un sostre i manutenció: i també es 
procura per la seva educació, la formació, l’atenció emocional, l’apoderament, la 
relació amb la comunitat, la inserció laboral i l’acompanyament permanent per part 
d’equips professionals especialitzats. Amb tot, és evident, i cal ser realistes, que 
l’arribada d’infants i joves migrats sols ha posat en tensió el sistema de protecció a la 
infància del nostre país, el qual ha hagut de fer front a una situació complexa de 
dimensions molt grans i amb conseqüències socials que tenen afectacions i necessiten 
respostes d’amplis consensos. 
 
La tasca feta pel Govern durant aquests últims mesos ha estat immensa; s’han creat 
més de 2000 places residencials i s’han dedicat ingents esforços a l’acollida d’aquests 
infants i adolescents, alhora que s’han reforçat els recursos ordinaris del sistema de 
protecció.  
 
 
Esmena de Modificació del 4rt paràgraf de l’Exposició de Motius 
 
No podem obviar que les solucions “d’urgència” que fins ara ha generat la Generalitat 
no ajuden gens a la incorporació dels infants i joves ni tampoc als serveis dels 
respectius municipis 
 
Les tasques realitzades per la Generalitat no han estat suficients per la incorporació 
en un breu període de temps de l’extraordinari nombre d’infants i joves ni tampoc els 
serveis dels respectius municipis (...). 
 
 
Esmena de Modificació del 6è paràgraf de l’Exposició de Motius 
 
Certament, el govern a partir de la pressió d’organitzacions socials, ajuntaments i 
grups parlamentaris ha elaborat l’Estratègia catalana d’acollida i integració dels 
joves i adolescents migrats sols (...) món local. 
 
Així des del Departament de Treball, Afers socials i Famílies, recollint les peticions 
d’organitzacions socials, ajuntaments i grups parlamentaris, s’ha presentat 
l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió dels infants i joves migrants sols; un 
seguit de mesures concretes d’àmbits diversos que ha de servir per a millorar la 
coordinació institucional per a l’acollida i crear les condicions necessàries per a la 
inclusió social d’aquests infants i joves. La missió i valors del document marc són “la 
creació d’eines i condicions per acollir i incloure en la societat, i apoderar els infants i 
joves emigrats sols, en el marc d’una societat inclusiva que valora la diversitat i que 
promou la interacció, per tal de generar un sentit de pertinença”, tot i això hi han 
aspectes a millorar de l’Estratègia. 
 
Fem notar que per a fer front a aquest repte social immens necessitem treballar colze 
a colze amb molts agents socials del país; des del sindicats fins al 3er sector social 
passant per les escoles, els clubs esportius... Així des del Govern de la Generalitat s’ha 
posat en marxa el mecanisme de coordinació continu entre el Govern i el Tercer 
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Sector, la qual cosa ha de permetre monitoritzar l’estat de la situació i coordinar de 
manera conjunta l’abordatge de l’acollida dels infants i joves migrats sols que arriben 
i la seva atenció contínua. Alhora que s’ha impulsat la Taula d’atenció integral dels 
menors sense referents familiars que coordina l’atenció i les polítiques del Govern en 
aquesta matèria. Aquesta taula està integrada per representants dels Departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies, d’Interior, d’Ensenyament, de Salut, de 
Presidència, d’Exteriors i d’Administració Pública, així com de l’Ajuntament de 
Barcelona, de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana de 
Municipis, de col·legis professionals, sindicats i d’entitats del Tercer Sector. 
 
 
Esmena de Modificació del 10è paràgraf de l’Exposició de Motius 
 
Així, per millorar la previsió del govern de la Generalitat i del Govern espanyol,  calen 
més recursos per a polítiques socials i accions comunitàries que afavoreixin la 
protecció de la infància migrant, i atesos alguns plantejaments  polítics (...) ACORDS: 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 12862: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord 3r i 4rt i 5 renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a que ofereixi equipaments útils per a utilitzar, per part 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, si tingués necessitat d’allotjar o 
atendre de forma conjuntural als infants i joves migrats sols. 
 
Quart.- Adherir el municipi a la xarxa de municipis acollidors. 
 
Cinquè.- Condemnar els atacs xenòfobs que han patit dos centres de menors migrants 
sols a Canet i Castelldefels. 
 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord 6è i renumeració dels següents: 
 
Sisè.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a garantir la màxima coordinació, 
col·laboració, transparència, cessió de recursos i lleialtat institucional amb el Govern 
de la Generalitat pel què fa al traspàs d’informació referent als fluxos migratoris i a 
l’agilització en la resolució de la situació administrativa dels menors que arriben a 
Catalunya per a poder planificar una resposta adequada. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
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 Esmena núm. 5 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornellà: 
... 
 
Afegir un nou acord: 
 
<<Instar al Govern de l’Estat a impulsar la derogació de la Llei d’Estrangeria.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:03:47 al 04:30:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=14627.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=14627.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=14627.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
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Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
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Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

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

Ruiz. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARIA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE LES 
KELLYS, PELS DRETS DE LES SEVES TREBALLADORES I ELS CANVIS NECESSARIS 
EN EL SECTOR.- 

Moció RNA, de suport a les 
reivindicacions de les kellys, pels 
drets de les seves treballadores i 
els canvis necessaris en el sector. 

MOCIÓ 
... 
 
Les Kellys és una Associació autònoma i que aposta per l’autoorganització, està 
integrada per cambreres de pis i per amics i familiars d’aquestes i lluita a partir 
d’objectius comuns. 
 
Les Kellys té com a objectiu donar visibilitat a la problemàtica de les cambreres de pis, 
així com contribuir a la millora de la seva qualitat de vida. Funciona per grups de 
treball territorials, cada grup de treball gestiona internament les seves portaveus i 
aquests grups treballen coordinats col·laborant amb diferents interlocutors, 
mantenint l’autonomia com a Associació. 
 
A més de l’Associació, al setembre de 2018 Les Kellys van constituir, a nivell 
autonòmic, el seu propi sindicat, denominat: SINDICATO LAS KELLYS CATALUÑA. 
 
Les Reivindicacions de les Kellys tenen a veure amb els drets de les treballadores i els 
canvis necessaris en el sector i són les següents: 
 
- Jubilació anticipada: que s’estableixin coeficients reductors per tenir pensions 

decents; reconeixement de treball penós. 
 
- Reconeixement de malalties professionals directament relacionades amb l’aparell 

motor i múscul esquelètic. 
 
- NO a l’externalització: exigim el fi de la cessió il·legal de treballadores; per això 

reclamem a les Corts Generals la urgent modificació de l’art. 42 de l’Estatut dels 
Treballadors per prohibir expressament l’externalització de la pròpia activitat en 
les empreses. 
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- Blindatge dels Convenis d’Hosteleria, NO volem que es reconeguin en cap cas a 
les empreses multiservei com a part legítima del sector. 

 
- Increment del nombre d’inspectors laborals a tot el territori espanyol. Posar fi a 

les Inspeccions aleatòries, càstig als expedients irregulars i que els mateixos no 
puguin optar a les borses de treball institucionals. 

 
- Compliment del capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i així mateix 

la Llei de Coordinació d’Activitats Empresarials i es realitzen els estudis 
ergonòmics per calcular i limitar les càrregues de treball segons les 
característiques de cada hotel. 

 
- Compliment de les categories reconegudes en l’Acord Marc ALEH. 
 
- Compliment de l’art. 34 de l’Estatut dels Treballadors, el contrari ens impedeix 

conciliar familiar i socialment. Així com que fa a l’art. 55 de l’ET en relació a 
l’embaràs. 

 
- Vincular la categoria dels hotels a la qualitat del treball que es genera en 

aquests. Actualment la normativa per establir la categoria és autonòmica i només 
estableix els metres mínims, si hi ha d’haver telf. o caixa forta, però no hi ha res 
que els obligui a tenir uns estàndards laborals òptims. 

 
LA SALUT I LA DIGNITAT NI ES NEGOCIEN NI S’EXTERNALITZEN 
 
A Las Kellys hi ha dones diverses: algunes d’elles estan a l’atur, unes altres en actiu, 
algunes estan de pràctiques, altres cobrant, algunes són eventuals, altres estan fixes, 
algunes treballen en plantilla, altres per a una empresa externa, algunes tenen 
contracte de mitjana jornada, unes altres de 8h, a Catalunya hi son totes afiliades al 
seu propi sindicat, algunes són espanyoles, altres estrangeres, algunes són cambreres 
de pis, altres ocupen altres rangs en el departament de pisos ... 
 
Algunes d’elles porten molts anys treballant de cambreres de pis i els preocupa la 
seva salut quines seran les condicions de la seva jubilació, altres porten menys temps i 
els preocupa no repetir una vida laboral igual o pitjor que la de les seves 
predecessores. 
 
Atès que a la nostra ciutat hi ha treballadores d’aquest sector laboral anomenat Les 
Kellys, i per tot l’anteriorment exposat, la regidora Mª Carmen López Álvarez demana 
al ple de l’Ajuntament a petició d’aquests Col·lectiu, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració 
amb l’Agència Catalana de Turisme i els actors socials i sindicals pertinents, a 
l’elaboració conjunta d’un Segell de Treball Just i de Qualitat en el sector de 
l’hostaleria i la restauració. 
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Segon.- Que la creació del Segell de Treball Just i de Qualitat contempli entre els seus 
indicadors: 
 

 L’aplicació i el compliment del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la 
indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya per part de les empreses que operen 
en el servei final ofert. 

 

 La no externalització de serveis centrals en l’activitat hotelera, com ho són les 
cambreres de pis, a terceres empreses. 

 

 El compliment de les lleis de prevenció de riscos laborals, en especial atenció a la 
sobrecàrrega de treball. 

 

 L’absència d’antecedents d’infraccions laborals molt greus. 
 

 La igual retribució entre homes i dones per igual treball. 
 

 La contractació de persones que formin part de col·lectius vulnerables. 
 

 L’existència de mesures relacionades amb el foment d’ocupació estable i de 
qualitat valorant, en tot cas, que les contractacions laborals siguin indefinides amb 
antiguitats superiors als 3 anys. 

 
Segon.- Que aquest Segell de Treball Just i de Qualitat requereixi auditories anuals 
que permetin verificar el seu compliment, havent-se de renovar cada tres anys. 
 
Tercer.- Instar a l’Agència Catalana de Turisme a disposar en la seva web del registre 
d’empreses que tinguin en possessió el Segell de Treball Just i de Qualitat per facilitar 
la seva promoció. 
 
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya a dissenyar una campanya per a donar a 
conèixer la iniciativa del Segell de Treball Just i de Qualitat. 
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incorporar en la contractació pública 
clàusules de responsabilitat social vinculades al Segell de Treball Just i de Qualitat i 
faci difusió del Segell mitjançant una guia de recomanacions pels Ajuntaments. 
 
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a promocionar en les fires de turisme, 
congressos i conferències la importància d’unes relacions laborals de qualitat i doni 
veu als actors socials i sindicals que les reivindiquen. 
 
Setè.- Instar a la Generalitat a només contractar serveis amb hotels que respectin i 
tinguin reconeguts el segell de qualitat amb els requisits anunciats. 
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Vuitè.- Comunicar aquests acords a l’Associació Les Kellys i al SINDICATO DE LAS 
KELLYS CATALUÑA, als sindicats CGT, CNT, CCOO, UGT, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 12709: 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<No cedir o arrendar sòl públic o béns immobles a empreses que vulnerin el 
contingut d’aquesta moció, ni promocionar-les mitjançant el web municipal, la 
senyalètica urbana o qualsevol canal.>> 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 12863: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un paràgraf a l’Exposició de Motius abans de l’últim paràgraf 
abans dels acords 
 
El 22 de novembre del 2018 a proposta de Catalunya en Comú-Podem es va aprovar 
una moció al Parlament de Catalunya que consta dels apartats de l’1 al 6 dels acords 
relacionats en aquesta moció. 
 
Esmenes d’addició als acords 5, 6 i 7: 
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament a incorporar en la 
contractació pública clàusules de responsabilitat social vinculades al Segell de Treball 
Just i de Qualitat i faci difusió del Segell de Treball mitjançant una guia de 
recomanacions pels Ajuntaments. 
 
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament a promocionar ... 
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Setè.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament a només contractar ... 

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

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
12910: 
... 
 
Esmena de modificació punt 2 
 
Segon.- Promoure un nou marc legal en el qual s’impideixi l’externalització 
d’activitats consolidades i amb llarga regulació convencional com la que ens ocupa, 
impedint que els convenis d’empresa i/o serveis externalitzats puguin estar per sota 
dels convenis col·lectius dels diferents sectors, rebaixant així les condicions de treball i 
augmentant l’explotació, la precarietat i la càrrega laboral 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:30:23 al 04:30:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=16223.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció es retira pel Grup municipal proponent sense entrar en la fase de 
votació, pel que decauen les esmenes parcials presentades que tampoc es 
sotmeten a votació.  
 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=16223.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=16223.0
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PRECS I PREGUNTES 
Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:30:32 al 04:40:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c935481800
30?startAt=16232.0 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 12903 el present prec, 
que una vegada traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
La Llei 20/1991, de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i supressió de les 
barreres arquitectòniques té com a objectiu garantir que les persones amb mobilitat 
reduïda o qualsevol altre limitació l’accessibilitat i la utilització dels serveis de la 
societat, així com promoure la utilització d’ajudes tècniques que permetin millorar la 
qualitat de vida d’aquestes persones mitjançant l’establiment de les mesures de 
foment i de control en el compliment de la normativa adreçada a suprimir i evitar 
qualsevol tipus de barrera u obstacle físic o sensorial. 
 
L’aplicació d’aquesta Llei està sotmesa a totes les actuacions en matèria d’urbanisme, 
edificació, transport i comunicació que siguin realitzades en Catalunya per qualsevol 
entitat pública o privada, així com les persones individuals. 
 
Atenen les fotografies que es detallen als lloc indicats:  
 

  Carrer Progrés cantó A 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=16232.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0169c93548180030?startAt=16232.0
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Carrer Progrés cantó B 
 
 
 

 
 
Avda. Maresme cantó A. Davant hotel Campanille  
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Avda. Maresme cantó B. 
 
 
 
 
 

 
 
Carrer San Ferran amb Avda. Maresme 
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Carrer Albert Einstein amb Avda. Maresme 
 
 

 
 
Passeig de la Campsa amb Avda. del Carrilet. 
 
 

 
 
Carrer del Segrià amb Ctra. de l’Hospitalet 
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Passeig de la Campsa amb carrer Roselló. 
 
 
Es demana la seva supressió, d’acord amb l’article 3.2.A Barreres arquitectòniques 
urbanístiques (BAU). Són aquelles que existeixen en les vies i els espais lliures d’ús 
públic. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Portaveu del Grup Municipal 
de Cornellà en Comú, s’han presentat verbalment un precs i dues preguntes: 
 
Prec 
... 
 
En relació al tema de l’habitatge, pregaríem ens fessin arribar els estudis que s’han 
fet o que tenim i se’ns han donat de la Generalitat o que ha fet l’Ajuntament sobre 
habitatge buit a Cornellà ja que ens consta que persones que han estat vivint a pisos 
perquè havien estat desnonats d’altres que han ocupat un pis. No han rebut cap tipus 
de visita, per tant ens confirma de que no s’està fent aquest seguiment de quins pisos 
estan buits i no, a Cornellà. 

... 
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Primera Pregunta 
... 
 
Primer agrair a les persones del Sindicat de Llogaters que han vingut a aquesta tarda 
que porten ja aquí més de quatre hores al Ple amb nosaltres.  
 
La pregunta té a veure, fa uns dies una dona, la seva parella i els seus tres fills petits, 
van haver de deixar un pis de lloguer que hi eren i des de Serveis Socials se’ls hi va 
donar 400 euros amb un paper que no té cap validesa legal, que era un foli signat i 
escrit a mà, sense cap capçalera de l’Ajuntament, sense cap segell de l’Ajuntament ni 
cap signatura de l’Ajuntament. 
 
La primera pregunta seria quin tipus de document és aquest? Que l’Ajuntament dóna 
des de Serveis Socials a la ciutadania d’aquesta ciutat sense cap valor legal. 

... 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
Pel que fa al document al que vostè feia referència, li vull dir que des dels serveis 
socials municipals no es tracta de demandar a les famílies que reben un ajut, sinó de 
treballar en un pla conjunt que es basa en la confiança mútua i el document és una 
mostra del seu compromís i la seva explicació de les seves circumstàncies. A l’hora 
s’exigeix també el comprovant de que els ajuts que han estat aprovats s’han utilitzat 
per la finalitat per la qual han estat concedits. 
 
No obstant, en el correu que vostè em va fer arribar, no puc apreciar bé si el 
document recull el segell de l’Ajuntament, si no és així, evidentment sí que l’hauria 
d’incloure. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
La segona pregunta aniria en aquest sentit, de que aquestes persones amb rebut 
aquests 400 euros i en principi estan en una pensió fins al 12 d’abril. La nostra 
pregunta és quines solucions es pensen donar a aquesta família un cop arribi el 12 
d’abril, tenint en compte també el que ha dit la regidora Montse Pérez, que són una 
ciutat acollidora de la infància segons UNICEF. Dons aquí tenim tres nens i nenes 
petits i ens agradaria saber que farem amb aquesta família un cop arribi el 12 d’abril. 

... 
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Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
Respecte al cas de la família per la que es va interessar dir que les professionals dels 
serveis socials municipals continuen treballant conjuntament amb ella per tal de 
trobar una solució a la seva problemàtica atenent als recursos dels que es disposen. 
En aquests moments se segueixen buscant alternatives conjuntament amb la família. 
Afegir també que és una família que es troba en seguiment per part dels serveis 
socials municipals des de l’any 2013. 

... 
 
 
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: 
 
Primer Prec 
... 
 
Fa un parell de setmanes que l’oficina d’habitatge de Cornellà, abans ubicada al C. 
Albert Einstein d’Almeda s’ha traslladat a la nova ubicació, al C. Avellaner de St 
Ildefons. Actualment les dades de contacte del web de l’ajuntament continua indicant 
l’adreça antiga. Diverses persones s’han desplaçat a la ubicació indicada al web, 
trobant-se amb la situació que un cop han arribat a Almeda, han de desplaçar-se fins 
a St Ildefons a realitzar els tràmits, amb el perjudici de temps que això suposa. 
 
Alhora, hi han altres dades que són incorrectes i que figuren al web de l’Ajuntament, 
com per exemple les de la OMIC que ja vam detectar fa ben poc, i dades d’entitats 
que no estan actualitzades (i que l’Ajuntament si que disposa de les dades 
actualitzades). 
 
Preguem s’actualitzi i informi correctament del canvi d’ubicació de l’oficina 
d’habitatge de Cornellà i es revisin les dades de contacte de serveis municipals o 
entitats publicades al web per actualitzar-les. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
A la comissió institucional contra la violència masclista de Cornellà se’ns va traslladar 
que es volia començar un projecte per treballar específicament amb infants de la 
ciutat mitjançant el món del lleure. Aquest projecte es volia començar a treballar amb 
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la Fundació Catalana de l’Esplai i possiblement la Fundació Pere Tarrés i en un principi 
no es pensa comptar amb els esplais de la ciutat. Els millors coneixedors de la realitat 
i necessitats de la ciutat són les entitats que hi són presents i treballen en el seu dia a 
dia, a més a més que possiblement compten amb projectes per poder treballar 
aquesta problemàtica, per tant preguem que abans de contactar amb fundacions 
externes de la ciutat (amb les que no hi tenim cap problema), es compti i treballi 
directament amb els esplais de la ciutat. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
L’any 2020 està prevista la implementació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
(SIS) a tot Catalunya. En aquests moments resten Barcelona i l’àrea metropolitana. 
Els Serveis d’Intervenció Socioeducativa, servei del centre obert nom que té a 
l’actualitat, s’inclouen a la cartera de serveis socials com serveis garantits i gratuïts 
segons la Llei 14/2010. 
 
El desplegament d’aquest model correspon a les administracions locals, contemplant 
un finançament públic compartit entre la Generalitat i el propi Ajuntament. 
 
L'Ajuntament de Cornellà ha establert un calendari d'implementació a la ciutat? 
Quins programes existeixen a la ciutat que estan realitzant aquests serveis? 
Actualment, existeix un "mapa" de la ciutat amb les necessitats reals per poder 
implementar aquest model? 
 
En aquest nou model es tindrà en compte les entitats de la ciutat que estan 
acreditades i que actualment estan realitzant aquests serveis? 
 
En el cas que les respostes a les anteriors preguntes siguin negatives, quan està 
previst establir aquest calendari, l'estudi de les necessitats de la ciutat i les formes 
d'accés a aquest finançament?  

... 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
A la comarca del Baix Llobregat la implementació està prevista a partir de l’any 2020, 
concretament del 2020 al 2023. No obstant des d’aquest Ajuntament s’està 
començant a treballar en les fases preliminars per poder-nos acollir el més aviat 
possible al nou model. Hem establert ja contactes amb la persona responsable de la 
Generalitat de Catalunya (DGAIA), per tal de donar compliment als requeriments dels 
diferents contemplats al SIS (Sistema d’Intervenció Socioeducativa). 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
Al ple del 30 de juny del 2016 es va aprovar una moció per la instal·lació d’un sistema 
de pagament dels aparcaments a través dels mòbils, i l’acord segon deia: “fer un 
estudi del tràmit legal per unificar els horaris de tarificació de la zona blava a 
Cornellà, no creant discriminació als barris i aplicar la gratuïtat de la zona blava els 
dissabtes a la tarda a tot Cornellà” A dia d’avui encara no s’ha aplicat la unificació de 
les zones i continua havent-se de pagar la zona blava els dissabtes a la tarda a 
diverses zones de Cornellà. S’ha realitzat l’estudi que es va acordar? Per què no s’ha 
aplicat la gratuïtat de la zona blava a tot Cornellà? Quan es pensa implementar? 

... 
 
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: 
... 
 
El sistema de pagament pel mòbil fa temps que es va posar en marxa, quant a la 
unificació dels horaris de pagament de la zona, ja he explicat diverses vegades que 
fins que no acabi l'actual concessió no és possible, ja que aquests horaris estan 
regulats en aquesta concessió i llevar hores podria alterar l'equilibri econòmic-
financer d'aquesta, l'actual concessió finalitza a principis de l'any que ve. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Tindria a veure amb una inquietud que ens han fet arribar els veïns del carrer Buri, 
respecte a una plaga de paneroles que estan sofrint els veïns dels baixos i preguem en 
aquest cas a l'equip de govern que actuï amb més contundència per eliminar aquesta 
plaga. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Tindria que veure amb el parc Rosa Sensat, amb la nova configuració del nou parc. 
Antigament la zona de jocs i d'espais infantils estava amb una zona d'ombres i ara 
ens trobem que amb la nova reformulació, a causa de l'entorn que han creat amb el 
projecte Cornellà Natura, aquestes zones infantils no tenen zona d'ombra. 
 
Preguem, en aquest cas, a l'equip de govern que instal·li tendals en aquest parc. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Recentment ha sortit en les xarxes socials perfils sobre el Pla Director Comunitari de 
Sant Ildefons, i era per preguntar si aquest perfil era un perfil institucional. Si hi ha en 
aquest cas recursos econòmics per a aquest tipus de perfils? Quan tindrem un perfil 
institucional de l’Ajuntament en les xarxes socials? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En relació a la moció dl'abril de l'any passat per a la implantació del sistema 
augmentatiu i alternatiu de la comunicació de les persones que sofreixen trastorn de 
l'espectre autista. En el punt dos dels acords teníem com un dels objectius realitzar 
amb motiu del Dia Mundial de conscienciació del trastorn de l'espectre autista, que és 
el 2 d’abril , una campanya institucional de sensibilització i conscienciació d'aquestes 
persones. 
 
Té l'equip de govern previst algun acte per a la commemoració del Dia Mundial? 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Alternativa d’Esquerres 
de Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal 
d’AECornellà, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 12876 
una pregunta: 
... 
 
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) és un dels principals canals de comunicació entre 
la institució municipal i els cornellanencs i cornellanenques. Malauradament, les 
ràtios de treballadors i treballadores per habitant i per volum de documentació i de 
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tràmits gestionats són de les més elevades de l’entorn, fet que es fa palès en els 
temps d’espera, les cues que es generen i els horaris laborals. Ara, la implantació del 
nou sistema informàtic hi ha afegit nous problemes; manca de formació de les 
treballadores per a l’ús del nou programari; impressió del justificant d’entrada en 
registre en un foli, amb el consegüent cost econòmic i ambiental; allargament dels 
temps de les gestions i, per tant, de les cues, etc. 
 
Davant la situació exposada, el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de 
Cornellà i Pirates formula a l’equip de govern la següent: 
 

PREGUNTA 
 

 Realitzarà l’equip de govern una adequació de la plantilla i dels horaris laborals 
per a millorar l’atenció a la ciutadania i les condicions de les treballadores? Si és 
així, en quins termes i terminis? 

 

 Quina valoració fa l’equip de govern de la implantació del nou programari? Oferirà 
a la plantilla la formació necessària? Estudiarà una solució de menor impacte 
mediambiental i econòmic per a justificar les entrades en registre? 

... 
 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Innovació Urbana i 
Presidència, Sra. Emilia Briones Matamales: 
... 
 
El Pla de Transformació Digital a l’Ajuntament només s’ha implantat en un 10%, i per 
tant, no podem fer valoracions, però és evident que ens farà ser una administració 
més moderna, més eficaç i més eficient. 
 
El que sí valorem, i ho fem molt positivament, és la feina dels funcionaris de l’OAC que 
atenen cada dia a la ciutadania. 
 
La cita prèvia funciona correctament, les cues al Registre i a Informació es produeixen 
en moments puntuals, i per aquesta implantació l’Oficina s’ha reforçat: 
 
- amb més personal d’Informació a taulell (subalterns) 
- més personal administratiu, i de suport a l’auto-tràmit i centraleta (amb Plans 

d’Ocupació) 
- i una taula nova més de registre. 
 
Sí s’ha fet la formació adequada per al personal de l’OAC en el nou programa 
ACCEDE, però quan hi ha un programa nou l’aprenentatge es continu i al llarg en el 
temps, així que encara la formació continuarà durant anys, perquè així és com 
s’implantarà. Trigarem més d’un any i mig en implantació de tot aquest projecte. 
 



 
 

 
 

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

 

 125 

Estalvi de paper? Evidentment! Perquè al digitalitzar-ho tot, s’han deixat de fer piles 
de fotocòpies. 
 
La implantació digital ha començat, així que ara cal seguir treballant per la 
modernització de l’administració, que de moment hem començat amb molt bon peu. 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores i quaranta minuts, de la qual s’estén 
la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, el 
Secretari Accidental, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquest Secretari Accidental, 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 28 de març de 2019, la qual ha estat aprovada en data 12 de juny de 2019 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 13 de juny de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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