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

Vots a favor:
Grup Municipal del PSC-PM, senyors/es Antonio Balmón Arévalo,
Victor Manuel Alcañiz Losa, Emilia Briones Matamales, Manuel
Ceballos Morillo, Ana Pilar Fernández Masía, Sergio Fernández Mesa,
Jordi García Guitart, Rocio García Pérez, Antonio Martínez Flor, Nelia
Martínez Gallardo, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado
Cascajosa, Montserrat Pérez Lancho i Joana Piñero Romera.
Grup Municipal del PP, senyors/es Maximiliano Palacios Palacios,
Manuel Jesús Casado Ruiz, Luis García Ruiz, Elisabeth Morales
Sánchez i Maria Isabel Pérez Espinosa.
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E, senyors/es Arnau Funes Romero,
Anna Caminals Lecha, Elisa Corral Lozano i Sergio Gómez Márquez.
Grup Municipal de CiU, senyor/a Jordi Rosell i Segura i Mònica
Badia i Cortada.

8.
Elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat
al senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a
comptar de la data de pressa de possessió, que d’acord amb
l’article 114 del Reglament Orgànic Municipal s’estableixi al
corresponent Decret de nomenament de l’Alcaldia.
Elegir Síndic Municipal
de Greuges.

MOCIÓ
“Aprofitant el procés d’aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal
que va culminar l’any 2005, aquest Ajuntament va procedir a la
creació, dins de la seva organització municipal, de la figura del
Síndic/a Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat, com òrgan
unipersonal de caràcter complementari de l’organització municipal, de
naturalesa independent i amb funcions de control i supervisió de
l’activitat municipal, regulant a la seva Secció Sisena del Capítol III la
seva naturalesa jurídica, la seva elecció i nomenament, la duració
d’aquest càrrec i el seu cessament i, amb un caràcter molt genèric, les
seves funcions i atribucions, però no el seu règim jurídic i de
funcionament, la regulació del qual va diferir a un Reglament Orgànic
específic, que d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera va
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aprovar el Ple definitivament el dia 31 de gener de 2008, havent entrat
en vigor el dia 28 de febrer següent.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 2082/2013, de 10
d’abril, es va constatar que amb efectes dels dia 1 d’abril anterior
s’havia produït el cessament automàtic del senyor Frederic Prieto
Caballé com a primer Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de
Llobregat, que en l’actualitat segueix exercint les funcions pròpies
d’aquest càrrec en règim de pròrroga, fins la pressa de possessió del
seu successor o successora.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 114 del Reglament
Orgànic Municipal, el Síndic/Síndica Municipal de Greuges ha de ser
escollit pel Ple Municipal entre les persones majors d’edat que, estant
en ple ús dels seus drets civils i polítics, tinguin la condició política de
catalans, a la vista de les candidatures proposades pels diferents
Grups Polítics Municipals I prèvia deliberació de la Junta de Portaveus
Atès que havent-se iniciat el termini de presentació de candidatures el
passat dia 2 d’abril, han entrat pel Registre General d’Entrada de
l’Ajuntament els documents següents:
 Candidatura presentada, conjuntament, per les Portaveus dels
Grups Polítics Municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya i
Iniciativa
per
Catalunya
Verds/Esquerra
Unida
i
Alternativa/Entesa, el passat dia 11 d’abril, a favor del senyor Joan
Barrera Riba, acompanyada de la corresponent Memòria
justificativa i del currículum del candidat proposat.
 Escrit presentat el dia 12 d’abril d’enguany, pel Portaveu del Grup
Municipal de Convergència i Unió, renunciant a la presentació de
candidatura pròpia.

Atès que segons l’article 3 del seu Reglament Orgànic específic, el
Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat pot percebre
una indemnització per l’exercici del càrrec en la quantia que determini
el Ple de la Corporació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, prèvia deliberació amb la Junta de
Portaveus i en exercici de les competències que em confereix l’article
114 del Reglament Orgànic Municipal, una vegada vist l’Informe núm.
24/2013, de 10 de maig, emès per la Secretària General de
l’Ajuntament, proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat
al senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a comptar de
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la data de pressa de possessió que d’acord amb l’article 114 del
Reglament Orgànic Municipal s’estableixi al corresponent Decret de
nomenament de l’Alcaldia.
Segon.- Establir que el Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de
Llobregat percebrà la quantitat anual bruta de 29.267,55 € en
concepte d’indemnització per l’exercici del càrrec.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat pel seu coneixement i
efectes.”

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ
Tot seguit es produeixen les intervencions següents:
Senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal
del PSC-PM
Aquest punt és elegir Síndic Municipal de Greuges de Cornellà, al
senyor Joan Barrera Riba, per un termini de cinc anys a comptar de la
data de presa de possessió, que s’estableixi al corresponent Decret de
nomenament de l’Alcaldia d’acord amb l’article 114 del Reglament
Orgànic Municipal.
Ara fa cinc anys, aquest Govern vàrem proposar crear la figura del
Síndic Municipal de Greuges, com una nova eina de transparència
democràtica i com a defensor de la ciutadania de Cornellà, i a hores
d’ara s’ha consolidat durant aquest temps de vida.
Va ser una proposta per millorar la nostra governança, per incorporar
una mirada crítica i plural, un instrument, en definitiva, per millorar la
nostra gestió municipal. I amb aquesta finalitat -ho comentàvem fa poc
quan presentàvem el darrer informe del Frederic Prieto, que va ser el
primer Síndic Municipal de Greuges de Cornellà- s’han escoltat i s’han
debatut les diferents recomanacions i suggeriments que ens ha fet
durant aquest temps el Síndic Municipal.
També dèiem que el Síndic Municipal de Greuges és una figura
consolidada, i és per això que mantenim el nostre compromís democràtic
amb la ciutadania. Volem continuar impulsant la institució del Síndic,
ara però amb una nova persona, Joan Barrera Riba, periodista i veí de
Cornellà, vinculat a la ciutat des de fa més de 30 anys, implicant-se en
diferents àmbits socials com l’educatiu, i el cultural. Ha participat de
forma activa de la seva ciutat i ara tindrà una nova funció aquí com a
Síndic: defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques de veïns
i veïnes del municipi, davant les actuacions de les Institucions.
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