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ACTA PLE NÚM. 1/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE GENER 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE GENER DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 26 de 
gener de dos mil disset, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
Per l’Alcaldia Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 12/16, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2016. 

Aprovar Acta núm. 12/16 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:10 al 00:02:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=130.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=130.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=130.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Donar compte decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes del seu coneixement, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
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- Decret núm. 5545/16 de data 20 de desembre de 2016 
... 
 
Mitjançant Decrets d’Alcaldia núm. 3077/15, de 15 de juliol i 3272/15 de 31 de juliol, 
posteriorment modificats pels Decrets d’Alcaldia núm. 4920/15 de 18 de novembre i 
2651/16 de 6 de juny, es va procedir a designar els membres que, per delegació 
d’aquesta Alcaldia, havien d’assumir la presidència de les diferents Comissions 
Informatives, i a adscriure, en qualitat de vocals, als diferents representants 
proposats pels Grups Polítics Municipals. 
 
Vist l’acord plenari de 27 d’octubre de 2016, pel qual s’ha pres coneixement de la 
decisió del senyor Francesc Sánchez i García de renunciar voluntàriament a la seva 
condició de regidor del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal ERC-AM, deixant vacant el seu escó que, amb posterioritat, i mitjançant 
nou acord plenari de 26 de novembre de 2016, va esser cobert amb la pressa de 
possessió del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, com a nou regidor d’aquest Grup 
Municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit presentat per la Portaveu del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal ERC-AM, amb Registre d’entrada núm. 
44061, de data 13 de desembre, i com a conseqüència d’aquest canvi, es proposa 
deixar sense efectes els nomenaments en els que figurava el senyor Sánchez com a 
representant d’aquest Grup en les diferents Comissions Informatives i procedir a 
realitzar nous nomenaments. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de les propostes efectuades per la Portaveu 
del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal ERC-AM, i en 
ús de les facultats que legalment tinc conferides. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’adscripció del regidor, senyor Francesc Sánchez i García, 
com a vocal representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (ERC-AM), de les Comissions Informatives que tot seguit es detallen: 
 

 Comissió Informativa d’Economia i Innovació 

 Comissió Informativa de Territori i Espai Públic 

 Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries 

 Comissió Informativa de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic 
 
Segon.- Adscriure, amb efectes del dia d’avui i a proposta de la Portaveu del Grup 
Municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), al regidor i 
a la regidora que a continuació es relacionen, com a vocals titulars i suplents de les 
Comissions Informatives que així mateix s’especifiquen: 
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Comissió Informativa d’Economia i Innovació 
 
Titular:  Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
Suplent: Sr. Ignasi Doñate i Sanglas  
 
 
Comissió Informativa de Territori i Espai Públic 
 
Titular:  Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
Suplent: Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 
 
Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries 
 
Titular:  Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
Suplent: Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 
 
Comissió Informativa de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic 
 
Titular:  Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
Suplent: Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució, que deixa sense efecte la representació 
anterior d’aquest Grup municipal en les referides Comissions Informatives, als 
Regidors i Regidores afectats, als Caps dels diferents Serveis Municipals, als 
funcionaris/es que actuen com a Secretaris/es de les esmentades Comissions per 
delegació de la Secretaria General de l’Ajuntament i al Departament de Recursos 
Humans, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el seu contingut d’aquesta Resolució, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a l’article 22 
del ROM, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:41 al 00:02:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=161.0 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES “REPARACIÓ DINTELLS DE LA 
FAÇANA” EN L’INSTITUT JOAN MIRÓ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Declarar d’interès especial 
obres “Reparació dintells 

de la façana” en l’Institut 
Joan Miró. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de data 23 de setembre de 2016 presentada per la directora dels Serveis 
Territorials al Baix Llobregat, la senyora Núria Vallduriola i Calbó, amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament número 34527 de data 30 de setembre de 2016, sol·licitant  
la declaració d’interès especial o utilitat municipal les obres “Reparació dintells de la 
façana” en l’Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat i subsegüent concessió de la 
màxima bonificació a les liquidacions corresponents. 
 
Vist l’informe de data 24 de novembre de 2016 emès per la Cap Jurídica i 
Administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació del 
95% de la quota d’aquest Impost, a les construccions, instal·lacions i obres declarades 
d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb l’article 
esmentat i amb l’article 103.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que l’haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=161.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=161.0


 
 

 
 

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

 

 7 

 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en particular concorren 
circumstàncies socials. 
 
El sotasignat, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres 
“Reparació dintells de la façana” en l’Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu 
Generalitat de Catalunya- Departament d’Educació- Serveis Territorials al Baix 
Llobregat en relació a l’expedient d’obra menor núm. 377/2016. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya – Departament 
d’Educació- i al departament d’Acció Territorial i Habitatge. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:00 al 00:03:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=180.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT QUART.- APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT I CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT SIGNADA EL PASSAT DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2016 PER LES 
COMISSIONS DE DELIMITACIÓ DELS AJUNTAMENTS D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT I CORNELLÀ DE LLOBREGAT I ELS REPRESENTANTS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=180.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=180.0
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Aprovar l’acta operacions 
de delimitació entre els 
termes d’Esplugues i 

Cornellà. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que per acord de ple de data 31 de març d’enguany s’inicià de delimitació del 
terme municipal i es van anomenar els membres de la Comissió Municipal de 
Delimitació. 
 
Vist que d’acord amb el procediment previst a l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya. El dia 30 de juny es van reunir de les comissions de delimitació dels 
ajuntaments d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat junt amb representants 
de la Generalitat de Catalunya, a la seu dels primers, per analitzar la definició de la 
línia comuna. 
 
Vist que les comissions d’ambdós ajuntaments van coincidir en la proposta d’ajustar 
la línia comuna en base a la realitat urbana i urbanística actual, es va procedir a 
signar la corresponent “Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat” obrant a l’expedient. 
 
Vist que amb posterioritat a la signatura de l’acta s’han detectat unes errades 
involuntàries en la transcripció de les coordenades, les quals han estat objecte 
d’esmena per part dels secretaris municipals, mitjançant diligència de data 7 de 
desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb la representació gràfica de la línia pactada, emès per la Cap d’àrea 
de gestió de Política Territorial, de data 12 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe jurídic de la Cap Jurídic i Administratiu de Política Territorial i 
Sostenibilitat , de data 19 de desembre de 2016. 
 
Atès que l’article 31.3 de l’esment decret 244/2007 estableix que “l’acta 
corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, 
s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per tal que acordin l’aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació”. 
 
Atès que el present acord ha estat sotmès a dictamen de la comissió informativa de 
Territori i Espai Públic. 
 
Atès que el present acord és competència del Ple municipal en virtut de l’article 22 de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 del 
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Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’”Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat” signada el passat dia 10 de 
novembre de 2016 per les comissions de delimitació dels ajuntaments d’Esplugues de 
Llobregat i Cornellà de Llobregat i els representants de la Generalitat de Catalunya, 
que incorpora diligència rectificativa de 7 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Tant aviat com sigui ferma aquesta delimitació, procedir a realitzar les 
operacions corresponents per a la inscripció a l’Inventari municipal de les variacions 
patrimonials derivades de la mutació demanial operada com a conseqüència de 
l’alteració del terme municipal que es deriva de la nova línia i la seva regularització 
posterior en el Registre de la Propietat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:58 al 00:05:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=238.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE 
L’ILLA NÚM. 35.883 DEL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ URBANA “SECTOR 
ALMEDA”.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=238.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=238.0


 10 

Aprovar definitivament el 
Pla de millora urbana de 
l’illa núm. 35.883 del Pla 

Especial d’ordenació 
Urbana “Sector Almeda”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.883 
del Pla especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”, de Cornellà de Llobregat, 
promogut per l’empresa propietària del sòl (Can Mercader Parc, SL) i redactat per 
l’arquitecte Miguel Roa. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de juliol de 2016, en virtut del qual 
s’aprovà inicialment l’esmentat Pla de Millora Urbana i s’acordà la seva publicació, la 
qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2016, en el diari “El Periódico de 
Catalunya” del dia 19 de juliol de 2016, a la Web municipal entre els dies 29 de juliol 
de 2016 i 29 de setembre de 2016 i al Tauler d’Anuncis de la corporació entre els dies  
18 de juliol de 2016 a 19 de setembre de 2016, per un termini d’un mes, així com les 
notificacions efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell 
tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat altres al·legacions ni formulat 
suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles 78 i 70 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a la formulació, 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans de millora urbana; pel que fa al tràmit 
d’aprovació definitiva, l’article 81.1.b) del mateix text legal, en virtut del qual 
correspon a l’Ajuntament, a través del Ple, l’aprovació definitiva d’aquest instrument 
atesa la vigència del Programa d’Actuació Urbanística Municipal i prèvia emissió de 
l’informe a que es refereix l’article 87, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat 
dins del seu àmbit competencial i no trobar-nos davant un supòsit de pla especial 
urbanístic de desenvolupament del sistemes urbanístics d’interès metropolità; i en 
relació a la publicació i executivitat una vegada aprovada definitivament 
l’instrument, el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
aplicables per remissió de l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya.  
 
Atès que en data 7 d’octubre s’ha incorporat a l’expedient l’informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Atès que en relació a aquell informe i el nou document presentat –novembre 2016-, la 
Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat en data 23 de novembre de 
2016 entre d’altres, els següents aspectes: 
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“2. L’expedient en tràmit, incorpora les prescripcions reflectides a l’acord de 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en concret: S’ha canviat la 
qualificació de Zona 14b per la de Zona subjecta a ordenació volumètrica especifica 
(clau 18), tant en els plànols (P01, P02 com en la normativa urbanística (art. 9 
Regulació del sòl qualificat de zona subjecta a ordenació volumètrica: clau 18); S’ha 
tret l’apartat 13. 4 de la Normativa, per evitar usos vinculats a la planta baixa; i tot i 
que es una recomanació, a la proposta de volumetria de l’edificació (plànol 03) s’ha 
augmentat la separació  entre els edificis A i C de 8 m a 9m, que implica una 
modificació de l’amplada de l’edificació de l’edifici C (13, 50m. en lloc de 14,50 m. a la 
façana de la ctra. d’hospitalet, i 14 m. en lloc de 13 m. a la façana posterior). 
 
3. Les modificacions introduïdes a l’expedient, en compliment de les prescripcions  
de la comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, son de detall ja que no suposen 
modificacions substancials de les determinacions contingudes en el document 
aprovat inicialment, ja que es tracta de concrecions  sobre la normativa vigent, que 
no modifiquen ni la situació, ni la superfície dels sols de cessió ni l’aprofitament 
urbanístic.” 
 
I conclou, que es pot procedir a la seva aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 29 de novembre de 2016, obrant a l’expedient. 
 
Vistos els articles i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 
relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del Regidor Delegat de 
Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de l’illa nº 35.883 del Pla 
especial d’Ordenació Urbana “Sector Almeda”, de Cornellà de Llobregat, promogut 
per l’empresa propietària del sòl (Can Mercader Parc, SL) i redactat per l’arquitecte 
Miguel Roa. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Tercer.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:32 al 00:08:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=332.0 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=332.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=332.0
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PUNT SISÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DEL PLA DE 
MILLORA URBANA PER LA CONCRECIÓ VOLUMÈTRICA DE LA CARRETERA 
D’ESPLUGUES, NÚM. 221 I CARRER SABINA MITJAVILA, NÚM. 21 (EDIFICI 
PORTA DE CORNELLÀ).- 

Aprovar definitivament la 
modificació del Pla de 

Millora Urbana per la 
concreció volumètrica de 
la ctra. d’Esplugues, 221 i 
c/Sabina Mitjavila, 21. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació de la modificació puntual del Pla de Millora 
Urbana per la concreció volumètrica de la carretera d’Esplugues núm. 221 i carrer 
Sabina Mitjavila núm. 21, de Cornellà de Llobregat (Edifici Porta de Cornellà) 
promogut per la societat propietària (Inversiones Caraga, SLU) i redactat per Pareja i 
Associats advocats. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2016, en virtut del 
qual s’aprovà inicialment l’esmentada modificació del Pla de Millora Urbana i 
s’acordà la seva publicació, la qual es va dur a terme mitjançant inserció d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 d’octubre de 2016, en el 
diari “El Periódico de Catalunya” del dia 20 d’octubre de 2016, a la Web municipal 
entre els dies 26 d’octubre de 2016 i 27 de novembre de 2016 i al Tauler d’Anuncis de 
la corporació entre els dies 19 d’octubre de 2016 a 19 de novembre de 2016, per un 
termini d’un mes, així com les notificacions efectuades a tots els interessats a 
l’expedient, sense que en aquell tràmit d’exposició pública, s’hagin presentat altres 
al·legacions ni formulat suggeriments segons resulta de l’informe emès per la Cap de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Atès el que estableixen els articles 78 i 70 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a la formulació, 
l’objecte, regulació i tramitació dels plans de millora urbana; pel que fa al tràmit 
d’aprovació definitiva, l’article 81.1.b) del mateix text legal, en virtut del qual 
correspon a l’Ajuntament, a través del Ple, l’aprovació definitiva d’aquest instrument 
atesa la vigència del Programa d’Actuació Urbanística Municipal i prèvia emissió de 
l’informe a que es refereix l’article 87, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat 
dins del seu àmbit competencial i no trobar-nos davant un supòsit de pla especial 
urbanístic de desenvolupament del sistemes urbanístics d’interès metropolità; i en 
relació a la publicació i executivitat una vegada aprovada definitivament 
l’instrument, el que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
aplicables per remissió de l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya.  
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Atès que en data 16 de desembre de 2016 s’ha incorporat a l’expedient l’informe de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 29 de novembre de 2016, obrant a l’expedient. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el 
President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del Regidor 
Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació del Pla de Millora Urbana per la 
concreció volumètrica de la carretera d’Esplugues núm. 221 i carrer Sabina Mitjavila 
núm. 21, de Cornellà de Llobregat (Edifici Porta de Cornellà) promogut per la societat 
propietària (Inversiones Caraga, SLU) i redactat per Pareja i Associats advocats. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.  
 
Tercer.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:16 al 00:09:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=496.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=496.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=496.0
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, SOBRE 
MESURES URGENTS PER A L’APLICACIÓ DE LA REGLA DE LA DESPESA A LES 
ENTITATS LOCALS.- 
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Moció del PSC-CP, sobre 
mesures urgents per a 
l’aplicació de la regla de la 

despesa a les entitats 
locals. 

MOCIÓ 
... 
 
Amb l’aprovació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera es consagren els principis convencionals d’estabilitat 
financera a través d’una sèrie de normes fiscals que han de respectar les 
administracions públiques espanyoles amb el pretès objectiu de sanejar les seves 
finances. 
 
El preàmbul de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera indica que la garantia de l’estabilitat pressupostària és una 
de les claus de la política econòmica que contribuirà a reforçar la confiança en 
l’economia espanyola, facilitarà la captació de finançament en millors condicions i, 
amb això, permetrà recuperar la senda del creixement econòmic i la creació 
d’ocupació. 
 
No obstant això, un capítol de la citada Llei incorpora, a més, la Regla de Despesa, en 
virtut de la qual la despesa de les Administracions Públiques no podrà augmentar per 
sobre de la taxa de creixement de referència del Producte Interior Brut. Aquesta regla 
es completa amb el mandat que quan s’obtinguin majors ingressos dels previstos, 
aquests no es destinin a finançar noves despeses, sinó que els majors ingressos es 
destinin a reduir endeutament. Així aquesta Llei Orgànica diu en el seu Article 12 
Regla de despesa (apartats 1, 4 i 5). 
 
“1. La variació de la despesa computable de l’Administració Central, de les Comunitats 
Autònomes i de les Corporacions Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement 
del Producte Interior Brut de mig termini de l’economia espanyola. 
 
4. Quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el 
nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què 
s’obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent. Quan 
s’aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les 
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent. 
 
5. Els ingressos que s’obtinguin per sobre del previst es destinaran íntegrament a reduir el 
nivell de deute públic.” 

 
La mateixa Llei Orgànica diu en el seu Article 30 Límit de despesa no financera: 
 
“1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals aprovaran, en els seus 
respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa, que marcarà el sostre d’assignació de 
recursos dels seus Pressupostos. El límit de despesa no financera exclourà les transferències 
vinculades als sistemes de finançament de Comunitats Autònomes i Corporacions Locals.” 
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Amb tot això, les tres regles fiscals d’or són: la no superació d’un topall de dèficit 
públic, la no superació d’un topall de deute, i el respecte a la Regla de Despesa. 
Aquesta última regla és un dels elements més perversos de la Llei en fixar que cap 
administració pugui incrementar la seva despesa pública més del creixement 
benvolgut del Producte Interior Brut (PIB) encara que s’hagi complert l’objectiu de 
dèficit. 
 
Això produeix situacions perverses ja que lliga de peus i mans a les administracions i 
limita la capacitat d’implementar polítiques socials, així, en ajuntaments amb 
superàvit, es veu constrenyida la capacitat de despesa i de fer inversions socials 
necessàries per a la ciutadania. 
 
Addicionalment, en aquesta Llei s’estipula que al moment en el qual s’infringeixi 
alguna de les regles, l’administració corresponent quedaria obligada a elaborar un 
Pla Econòmic Financer (PEF), que no és una altra cosa que comprometre’s a modificar 
els ingressos i despeses dels següents exercicis per poder tornar a la senda de 
compliment dels preceptes fiscals convencionals. 
 
L’Actual disseny de finançament local i les actuals normes pressupostàries tenen com 
a objectiu vetllat reduir la grandària de l’àmbit públic, ofegant als ajuntaments i 
impedint millores en el benestar de la ciutadania, cosa que no hem de consentir en 
ser els ens locals els responsables de bona part de la política social, per definició 
aquella de major proximitat, i als quals se’ls ha exigit un major esforç de contenció 
fiscal el que ha afectat a les polítiques socials bàsiques. 
 
Les corporacions locals són les que més necessiten que s’incrementi el seu marge de 
maniobra fiscal ben a través de majors competències fiscals i/o majors transferències 
des de l’Estat i les comunitats autònomes, atès que amb l’actual distribució de 
competències una visió centralista de l’Estat equivaldria a una visió antisocial de la 
realitat i perquè el gruix del finançament de l’Estat de Benestar al nostre país 
correspon a les comunitats autònomes, responsables de partides tan centrals i 
essencials com la sanitat i l’educació. 
 
Aquestes regles de restricció pressupostària ens porten directament a l’abisme en 
causar greus danys a l’economia, deprimint-la i reduint sensiblement el benestar de la 
majoria social a més de no servir per complir les metes fiscals establertes, per tant 
suposen un camí absolutament equivocat. 
 
Davant aquesta situació és imprescindible canviar d’estratègia, cal exigir al Govern 
que d’una banda negociï amb la Comissió Europea nous objectius de dèficit, i en 
qualsevol cas combatre aquest mitjançant el foment de l’activitat econòmica i 
l’increment dels ingressos, mai mitjançant la retallada de despesa necessària. 
 
Davant aquesta situació l’Ajuntament de Cornellà va dirigir una carta datada el 10 de 
novembre de 2014 a la Secretària General de Coordinació Autonòmica i Local en la 
qual es realitzava la consulta següent: 
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“Primer.- L’import de les obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior, al que ha de destinar-te en 
segon lloc el superàvit (dels exercicis 2012 i 2013), si ho hi hagués, en 2014 al que fa 
referència la lletra a) de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 
2/2012 ha de ser el que apareix en el Estat del Romanent de Tresoreria del Compte General 
en l’epígraf 3, com a obligacions pendents de pagament del pressupost corrent i de 
pressupostos tancats, o per contra quin import s’ha de prendre i com ha de calcular-se. 
 
Segon.- En el supòsit que la Corporació local compleixi els requisits regulats a l’apartat 1 de la 
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012 –no superar els límits legals en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament i presentar superàvit en termes de comptabilitat 
nacional i romanent de tresoreria per a despeses generals positiu- i una vegada que s’hagi 
aplicat a les destinacions previstes en la lletra a) del número 2 d’aquesta disposició, si no es 
dóna el supòsit de l’apartat b), ni es decideix la seva aplicació a les finalitats de l’apartat c), o 
donant-se tots dos suposats, subsistís saldo del superàvit pendent d’aplicar en 2014, 
necessàriament hauria de destinar-se aquest a reduir endeutament net, o, per contra, podria 
destinar-se a altres finalitats, sempre que no s’incorregués en dèficit o s’incomplís la regla de 
la despesa. 
 
Sobre aquest tema cal esmentar que el deute viu de l’Ajuntament que presideixo, correspon a 
préstecs amb el tipus d’interès subvencionat per la Diputació de Barcelona, amb la qual la 
seva amortització anticipada suposaria retornar la part proporcional de la subvenció rebuda, 
la qual cosa comportaria un impacte negatiu en la capacitat de finançament (menys ingressos 
no financers), i la resta del deute correspon a avals atorgats a societats mercantils 
dependents, que, en la mesura que es classifiqui en el sector d’empreses no financeres, 
implicaria la transferència de fons cap a aquestes societats per a la seva destinació a 
amortització anticipada dels deutes avalats, amb el consegüent impacte negatiu, tant en la 
capacitat de finançament, com en la regla de la despesa (donat el caràcter de despesa 
financera de les transferències a aquestes societats).”” 

 
Creiem, el Grup Municipal Socialista, que per tot el que s’ha exposat i davant el 
perjudici que pateixen les administracions locals amb aquestes mesures, és necessari 
que s’impulsi l’adopció d’una sèrie de línies estratègiques que tinguin com a fi 
combatre la legislació sobre les referides restriccions pressupostàries, de manera que 
les diferents administracions públiques puguin engegar les iniciatives necessàries per 
millorar el benestar dels i les ciutadanes del nostre país i per a aquest fi les 
corporacions locals suposen una capacitat potencial d’acció conjunta molt interessant 
per combatre les polítiques de retallada i impulsar el necessari objectiu de modificació 
del marc legal que les fa possible. 
 
Si a això li afegim que a l’hora d’executar el pressupost moltes vegades no és possible 
gastar tot el pressupostat perquè es produeixen les lògiques inexecucions degudes al 
fet que no dóna temps complir amb tots els procediments administratius, ens trobem 
que al llarg dels anys d’aplicació d’aquesta norma el sostre de despesa és cada 
vegada menor perillant el compliment dels serveis mínims en els nostres municipis. 
 
És per tot això, el GMS proposa els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Instar al Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials que dugui a 
terme una revisió del disseny i aplicació de la regla de la despesa seguint les millors 
pràctiques internacionals i tenint en compte criteris de sostenibilitat dels comptes 
públiques al llarg del cicle. 
 
Segon.- Proposar al Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials que 
moduli l’aplicació actual de la regla de la despesa en les Entitats Locals que presentin 
comptes públics sanejats, en funció de la posició cíclica economia, en el marc d’una 
anàlisi integral de l’evolució fiscal i financera dels Ajuntaments, en el qual es tingui en 
compte conjuntament amb altres indicadors d’esforç fiscal, com el nivell de superàvit 
fiscal, el compliment dels objectius de reducció de deute o el volum dels romanents de 
tresoreria. 
 
Tercer.- Proposar al Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials que revisi 
de forma especial l’aplicació de la regla de despesa a l’objectiu de possibilitar que les 
Entitats Locals puguin invertir el seu superàvit per impulsar prioritàriament inversions 
i plans d’ocupació. 
 
Quart.- Instar al Ministeri de la Presidència i Administracions Territorials que analitzi 
l’impacte del cost financer suportat per les Entitats Locals per impulsar un 
abaratiment d’aquests costos i el sanejament del deute municipal, que obri la porta a 
una solució estructural del problema econòmic que els afecta. S’adoptaran 
mentrestant mesures urgents per reestructurar aquest deute, especialment la 
relacionada amb el pla de pagament a proveïdors. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Secretaria General de Coordinació Territorial 
depenent de la Secretaria d’Estat per les Administracions Territorials del Ministeri de 
la Presidència i Administracions Territorials, als grups parlamentaris del Congrés i a 
les entitats municipalistes FMC, ACM i FEMP. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:57 al 00:37:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=597.0 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=597.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=597.0
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER A LA 
NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA I LA GESTIÓ DEL 
PLURILINGÜISME.- 

Moció de CEC-CPC, per a 
la normalització de la 
llengua catalana i la gestió 
del plurilingüisme. 

MOCIÓ 
... 
 
La situació lingüística de Cornellà, com la del Baix Llobregat i el conjunt dels Països 
Catalans, dista molt de la plena normalització lingüística que s’ha impulsat amb la 
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restitució de la Generalitat i la introducció de l’ús del català en les institucions i el 
sistema educatiu. 
 
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 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 
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. 
 
Aquest consens, però, s’ha volgut trencar els darrers anys per alguns elements 
sectaris de la dreta espanyolista, que cerquen minoritzar encara més el català a 
través de propostes com la reducció de la presència del català a la televisió –que ja és 
minoritària-, la discriminació dels alumnes en funció de la seva llengua inicial o la 
supressió de les institucions que faciliten a la població l’aprenentatge de la llengua, 
com el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Davant d’això, cal atendre a la realitat lingüística de Cornellà, que no és bilingüe com 
molts 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 present el caràcter territorial de les 
llengües i el procés de diglòssia lingüística intensificat les darreres dècades, com a 
estadi previ a la substució en què les llengües en contacte es diferencien en els usos i 
una és subordinada a l’altra. El formal bilingüisme que alguns proposen, a banda 
d’excloure centenars de milers de parlants d’altres llengües com l’amazic, l’àrab, el 
romanès o el gallec/portuguès, cerca l’aprofundiment en la diglòssia que acaba amb 
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l’extinció en usos i funcions de la llengua catalana i la consegüent pèrdua de drets i 
identitat dels seus parlants. 
 
Cal, per tant, seguir apostant per la normalització de la llengua catalana, fet que 
significa garantir-ne el paper com a llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús 
preferent de l’administració i els mitjans de comunicació públics, donar suport al teixit 
associatiu que en promou l’ús, afavorir la producció cultural en català i exigir-ne la 
presència en els productes i serveis per tal de garantir els drets dels consumidors 
davant les empreses privades. Alhora, però, hem de reconèixer la realitat 
cornellanenca i respondre-hi sense renunciar al paper del català com a llengua 
comuna i de cohesió. Així, caldrà estudiar a fons els usos i coneixements lingüístics 
dels cornellanencs i cornellanenques a fi de garantir-los el dret a aprendre les seves 
llengües, a fer-hi determinats tràmits o a garantir altres drets com l’accés a la cultura 
o la salut. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Seguir treballant per la plena normalització lingüística i aplicar el Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana, fets que s’han de reflectir també en el procés de 
reforma del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Segon.- Realitzar periòdicament un estudi dels usos i coneixements lingüístics a la 
ciutat, a fi de determinar quines llengües, més enllà del català i el castellà, es fan 
servir a Cornellà i en quins àmbits. L’Ajuntament haurà de facilitar la realització de 
tràmits en aquestes llengües, especialment quan afectin a drets bàsics com la salut o 
l’empadronament; impulsar el desenvolupament de cursos a les escoles i instituts; i 
garantir l’accés a la informació i la cultura en les mateixes amb la incorporació de 
fons a les biblioteques municipals i el desenvolupament de continguts al butlletí 
Cornellà Informa i l’emissora Ràdio Cornellà. 
 
Tercer.- Potenciar el Consorci per a la Normalització Lingüística, instant el Govern de 
la Generalitat i la resta d’institucions que en formen part a augmentar la dotació 
pressupostària a fi, entre altres coses, d’abaixar les taxes dels cursos de català per 
facilitar-hi l’accés al conjunt de la població. Mentre això no sigui possible, 
l’Ajuntament de Cornellà habilitarà una partida pressupostària destinada a atorgar 
ajuts, amb criteris de renda, per accedir als cursos de català. 
 
Quart.- Garantir formacions adequades per al personal de l’administració local, sense 
cap cost per al mateix, a fi d’oferir un servei adient en català i en les altres llengües 
que s’han d’incorporar a l’administració municipal. 
 
Cinquè.- Donar suport a les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana, fent-ne 
ús de manera habitual o bé duent a terme activitats culturals o d’altre tipus en català. 
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Sisè.- Expressar el suport de l’Ajuntament de Cornellà al model d’immersió lingüística 
en el sistema educatiu, davant l’ofensiva contra aquest model inclusiu, integrador i 
d’ampli consens que ha demostrat la viabilitat d’una cohesió social vehiculada en 
català i com a únic model que garanteix l’aprenentatge adequat de la llengua. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística i a la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 2988: 
... 
 
De l’exposició de motius: 
 
Eliminar el paràgraf núm. 1 
 
 
Dels acords: 
 
Segon.- 
 
Eliminar des del segon punt i seguit, “L’ajuntament haurà (...) fins a Ràdio Cornellà”. I 
substituir-ho per: “L’Ajuntament continuarà vetllant per la integració i el respecte a la 
multiculturalitat, facilitant la primera acollida i els tràmits administratius en les 
llengües majoritàries que visquin a la ciutat”. 
 
 
Tercer.- 
 
Eliminar des del segon punt i seguit i des de “Mentre això no sigui possible (...) fins a 
“cursos de català”. 
 
 
Sisè.- 
 
Afegir al començament de l’acord sisè: “Continuar expressant... (...). 

... 
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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 3007 (Incorpora una esmena verbalment presentada pel Grup 
Municipal d’ERC-AM): 
... 
 
Esmena d’Addició i Modificació del Quart Paràgraf a l’Exposició de Motius: 
 
(...) Així aquest consistori ha estat impulsor del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i s’ha dotat d’un reglament per a l’ús de la llengua catalana, que disposa 
al seu article 2 que el català, en compliment del que disposa l’article 9.1 de la Llei 
1/1998 de 7 de gener, 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. 
 
 
Esmena d’addició al Sisè Paràgraf a l’Exposició de Motius: 
 
Davant d’això (...) conjunt del país. Però a Cornellà encara hi ha moltes persones 
monolingües, la immensa majoria de les quals parlen exclusivament en castellà. Els 
catalanoparlants monolingües no existeixen (ni a Cornellà, ni enlloc). 
 
La plena normalització del català, encara lluny d’aconseguir a la nostra ciutat, com 
demostren els darrers estudis oficials que constaten que només un 57,2% de la 
població de Cornellà sap parlar català, al contrari del 80,4% al general de 
Catalunya, comporta un dèficit lingüístic que arrossega desavantatges econòmics, 
laborals, socials i culturals als quals l’Ajuntament de Cornellà no pot restar 
indiferent i demanen amb urgència aplicar mesures per a incrementar el 
coneixement i l’ús del català com a element de cohesió social en un Cornellà 
multilingüe pels diferents orígens de la seva població. 
 
(...) identitat dels seus parlants. A Cornellà, a més, s’hi afegeix la realitat que un 
nombrós percentatge de la població viu exclusivament en llengua castellana, sense 
cap tipus d’ús habitual en català. A això, cal afegir-hi un percentatge elevat de 
població que és capaç d’expressar-se en català normalment però que no en fa ús 
correcte perquè en desconeix completament els registres no formals. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3008: 
... 
 
Esmena de modificació del Primer Punt dels Acords: 
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Primer.- Impulsar des de l’Ajuntament la plena normalització lingüística i el 
coneixement del català entre la població com a instrument de millora 
d’oportunitats laborals, econòmiques, socials i culturals, i aplicar en tots els 
aspectes el Reglament per a l’ús de la llengua catalana, fets que s’han de reflectir 
també en el procés de reforma del Reglament Orgànic Municipal. 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3009: 
... 
 
Esmena d’addició d’un nou punt dels acords, entre el Primer i el Segon i 
renumeració dels següents: 
 
Segon.- Vetllar per a un ús correcte de l’idioma en les comunicacions i 
documentació municipals. 

... 
 

 Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3010: 
... 
 
Esmena de modificació del Segon Punt dels acords: 
 
Segon.- Realitzar bianualment un estudi dels usos (...). 

... 
 

 Esmena núm. 6 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3011: 
... 
 
Esmena de modificació del Tercer punt dels Acords: 
 
Tercer.- Potenciar el Consorci per a la Normalització Lingüística, instant el Govern de 
la Generalitat i la resta d’institucions que en formen part a seguir augmentant la 
dotació pressupostària a fi, entre altres coses, d’abaixar els preus públics dels cursos 
de català (...). 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:37:35 al 01:22:35 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=2255.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal 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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=2255.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=2255.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de CEC-CPC, i d’acord a l’article 
133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de CEC-CPC, i d’acord a l’article 
133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de CEC-CPC, i d’acord a l’article 
133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 6 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

... 
 
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 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 
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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 
impulsor del Consorci per a la Normalització Lingüística i s’ha dotat d’un Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana, que disposa al seu article 2 que el català, en 
compliment del que disposa l’article 9.1 de la Llei 1/1998 de 7 de gener, 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. 
 
Aquest consens, però, s’ha volgut trencar els darrers anys per alguns elements 
sectaris de la dreta espanyolista, que cerquen minoritzar encara més el català a 
través de propostes com la reducció de la presència del català a la televisió –que ja és 
minoritària-, la discriminació dels alumnes en funció de la seva llengua inicial o la 
supressió de les institucions que faciliten a la població l’aprenentatge de la llengua, 
com el Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Davant d’això, cal atendre a la realitat lingüística de Cornellà, que no és bilingüe com 
molts volen fer creure sinó plurilingüe, com la del conjunt del país. Però a Cornellà 
encara hi ha moltes persones monolingües, la immensa majoria de les quals parlen 
exclusivament en castellà. Els catalanoparlants monolingües no existeixen (ni a 
Cornellà, ni enlloc). 
 
La plena normalització del català, encara lluny d’aconseguir a la nostra ciutat, com 
demostren els darrers estudis oficials que constaten que només un 57,2% de la 
població de Cornellà sap parlar català, al contrari del 80,4% al general de Catalunya, 
comporta un dèficit lingüístic que arrossega desavantatges econòmics, laborals, 
socials i culturals als quals l’Ajuntament de Cornellà no pot restar indiferent i 
demanen amb urgència aplicar mesures per a incrementar el coneixement i l’ús del 
català com a element de cohesió social en un Cornellà multilingüe pels diferents 
orígens de la seva població. 
 
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 present el caràcter 
territorial de les llengües i el procés de diglòssia lingüística intensificat les darreres 
dècades, com a estadi previ a la substució en què les llengües en contacte es 
diferencien en els usos i una és subordinada a l’altra. El formal bilingüisme que alguns 
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proposen, a banda d’excloure centenars de milers de parlants d’altres llengües com 
l’amazic, l’àrab, el romanès o el gallec/portuguès, cerca l’aprofundiment en la 
diglòssia que acaba amb l’extinció en usos i funcions de la llengua catalana i la 
consegüent pèrdua de drets i identitat dels seus parlants. A Cornellà, a més, s’hi 
afegeix la realitat que un nombrós percentatge de la població viu exclusivament en 
llengua castellana, sense cap tipus d’ús habitual en català. A això, cal afegir-hi un 
percentatge elevat de població que és capaç d’expressar-se en català normalment 
però que no en fa ús correcte perquè en desconeix completament els registres no 
formals. 
 
Cal, per tant, seguir apostant per la normalització de la llengua catalana, fet que 
significa garantir-ne el paper com a llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús 
preferent de l’administració i els mitjans de comunicació públics, donar suport al teixit 
associatiu que en promou l’ús, afavorir la producció cultural en català i exigir-ne la 
presència en els productes i serveis per tal de garantir els drets dels consumidors 
davant les empreses privades. Alhora, però, hem de reconèixer la realitat 
cornellanenca i respondre-hi sense renunciar al paper del català com a llengua 
comuna i de cohesió. Així, caldrà estudiar a fons els usos i coneixements lingüístics 
dels cornellanencs i cornellanenques a fi de garantir-los el dret a aprendre les seves 
llengües, a fer-hi determinats tràmits o a garantir altres drets com l’accés a la cultura 
o la salut. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Impulsar des de l’Ajuntament la plena normalització lingüística i el 
coneixement del català entre la població com a instrument de millora d’oportunitats 
laborals, econòmiques, socials i culturals, i aplicar en tots els aspectes el Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana, fets que s’han de reflectir també en el procés de 
reforma del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Segon.- Vetllar per a un ús correcte de l’idioma en les comunicacions i documentació 
municipals. 
 
Tercer.- Realitzar bianualment un estudi dels usos i coneixements lingüístics a la 
ciutat, a fi de determinar quines llengües, més enllà del català i el castellà, es fan 
servir a Cornellà i en quins àmbits. L’Ajuntament continuarà vetllant per la integració 
i el respecte a la multiculturalitat, facilitant la primera acollida i els tràmits 
administratius en les llengües majoritàries que visquin a la ciutat. 
 
Quart.- Potenciar el Consorci per a la Normalització Lingüística, instant el Govern de 
la Generalitat i la resta d’institucions que en formen part a seguir augmentant la 
dotació pressupostària a fi, entre altres coses, d’abaixar els preus públics dels cursos 
de català per facilitar-hi l’accés al conjunt de la població.  
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Cinquè.- Garantir formacions adequades per al personal de l’administració local, 
sense cap cost per al mateix, a fi d’oferir un servei adient en català i en les altres 
llengües que s’han d’incorporar a l’administració municipal. 
 
Sisè.- Donar suport a les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana, fent-ne ús 
de manera habitual o bé duent a terme activitats culturals o d’altre tipus en català. 
 
Setè.- Continuar expressant el suport de l’Ajuntament de Cornellà al model 
d’immersió lingüística en el sistema educatiu, davant l’ofensiva contra aquest model 
inclusiu, integrador i d’ampli consens que ha demostrat la viabilitat d’una cohesió 
social vehiculada en català i com a únic model que garanteix l’aprenentatge adequat 
de la llengua. 
 
Vuitè.- Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat, al Consorci per a la 
Normalització Lingüística i a la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, SOBRE LA 
PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR AIXÍ COM L’ATENCIÓ A 
LES VÍCTIMES.- 

Moció de C’s, sobre la 
prevenció i detecció de 

l’assetjament escolar així 
com l’atenció a les 
víctimes. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Primer.- 
 
• El Grup municipal de Ciutadans Cornellà considera que la finalitat bàsica de 

l'educació ha de ser el formar bones persones, bons ciutadans i bons professionals. 
Aconseguir aquestes finalitats només és possible si a les aules existeix un adequat 
clima escolar. 

 
• L'assetjament escolar o “bullying” és qualsevol forma de maltractament 

psicològic, verbal o físic, produït de forma reiterada al llarg d'un temps 
determinat, tant a l'aula com a través de les xarxes socials (ciberassetjament). Els 
avenços tecnològics han d'anar sempre units a l'educació i el foment de les bones 
pràctiques en la seva utilització). 

 
• L'assetjament escolar és una forma de violència que constitueix una greu amenaça 

per a l'assoliment d'objectius essencials així com el ple desenvolupament de la 
personalitat i de les capacitats dels alumnes: en suma, impedeix l'assoliment de 
qualsevol de les finalitats del nostre sistema educatiu, assentat en el respecte als 
drets i llibertats reconeguts a la Constitució. 
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• De la lectura de la pròpia normativa bàsica en matèria educativa es dedueix que 

les Administracions educatives han d'implicar-se en el suport d'una sèrie de 
mesures que fomentin el bon clima als centres docents. Es necessiten d'una banda, 
recursos econòmics i humans. D'altra banda, mesures organitzatives que permetin 
prevenir l'assetjament escolar, identificar-ho quan es produeixi i combatre-ho. 

 
 
Segon.- 
 
• Tant l'equip de govern municipal com els partits integrants del Ple de l'Ajuntament 

de Cornellà, han treballat i recolzat diferents iniciatives per combatre aquesta 
xacra. Serveixi com a exemple la moció presentada pels Grups Polítics Municipals 
de CEC-CPC, C’s, ERC i ICV EUiA, contra l'Homofòbia, la Transfòbia i l'assetjament 
escolar al col·lectiu LGBTI, aprovada al juliol de 2015. 

 
• Lamentablement, aquest fenomen no només continua incrementant-se als centres 

educatius contra el col·lectiu LGBTI, la qual cosa ja és molt greu. El problema és 
global. Segons l'OMS, un 24% dels menors espanyols entre 11 i 18 anys sofreixen o 
han sofert assetjament escolar. Davant aquesta situació i sense detriment de les 
mesures específiques adoptades contra aquells col·lectius de menors més afectats 
o vulnerables a l'assetjament escolar, sembla obvi que també cal realitzar accions 
que combatin globalment aquest problema. Aquest va ser l'esperit de la proposició 
no de Llei registrada per Ciutadans al Congrés dels Diputats el 21 d'octubre de 
2016. Gràcies a aquesta iniciativa s'ha activat un telèfon contra l'assetjament 
escolar, el 900 018 018, responent a l'alarma social que s'ha creat per la dimensió 
que ja té el problema. 

 
• Així mateix i segons detalla l'estudi elaborat per la Fundació Mútua Madrilenya i la 

Fundació ANAR, en el 59,3% dels casos estudiats, o no es prenen mesures per 
acabar amb la situació d'assetjament, o en cas que es dugui a terme, són 
clarament insatisfactòries per a les víctimes i les seves famílies. Aquest treball 
també destaca que un de cada quatre casos d'assetjament escolar es comet a 
través de les noves tecnologies. Si donem per vàlid l'estudi a nivell orientatiu, és 
evident que hi ha que és necessari redoblar els esforços de les diferents 
administracions per combatre i prevenir l'assetjament escolar. 

 
 
Tercer.- 
 
• D'altra banda, estadísticament, el tipus de violència dominant és emocional, 

produint-se majoritàriament al pati dels centres escolars. La mateixa estadística 
acredita que les víctimes solen ser nens i nenes en procés d'entrada en 
l'adolescència, sent lleugerament major el percentatge de nenes víctimes. Les 
conseqüències psicopatològiques de generar un trauma d'aquestes 
característiques en aquesta fase de la vida són evidents. 
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• Per això hem de potenciar els mitjans necessaris per sensibilitzar i conscienciar a la 

societat en general de l'inacceptable del fenomen perquè no segueixi produint-se. 
A aquesta obstinació cap institució pot ser aliena, màxim si considerem el fatal 
desenllaç d'alguns dels casos coneguts en els últims mesos. 

 
 
A tenor de l'exposat i tot esperant la implementació del Pla Estratègic de Convivència 
Escolar, proposem al Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l'equip de govern a continuar desenvolupant una estratègia global a 
Cornellà que promogui i recolzi a les comunitats educatives dels centres escolars, fent 
especial èmfasi en la prevenció i atenció de l'assetjament escolar, facilitant una major 
informació i formació a tots els que intervenen en el procés educatiu, dins de l'àmbit 
de les seves responsabilitats i competències. A aquest efecte es proposen a títol 
enunciatiu les següents mesures: 
 
- Organitzar als centres escolars una jornada dedicada a la conscienciació sobre 

l'assetjament escolar amb la qual participaran tots els membres de la comunitat 
educativa, amb l'objecte que es reconegui la gravetat del problema i es programin 
activitats orientades a millorar el clima escolar. 

 
- Proposar un protocol d'actuació per a la prevenció, la identificació i la intervenció 

contra l'assetjament escolar que serà impulsat i supervisat al centre educatiu. 
 
- Instar a la realització d'un curs de formació, per a tots els docents, al propi centre 

escolar, impartit per professionals i experts en prevenció i detecció de 
l'assetjament escolar. El curs haurà de tenir continguts teòric-pràctics que 
permetin al docent identificar i saber actuar en aquestes situacions, diferenciant 
les seves tipologies i el perfil de les víctimes. 

 
- Reconèixer als centres educatius que demostrin haver millorat la seva convivència 

mitjançant la implementació de plans i projectes de participació i inclusió 
educativa, que previngui situacions de violència, que contempli mesures segures 
de suport a les víctimes i que redueixin la discriminació cap als col·lectius en 
situació de vulnerabilitat. 

 
Segon.- Difondre en tots els àmbits possibles l'esmentat telèfon contra l'assetjament 
escolar, el 900 018 018, incloent el butlletí Cornellà Informa, la ràdio local i la web 
municipal. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 2963: 
... 
 
Al primer paràgraf de l’exposició de motius, supressió de l’expressió <<buenos 
profesionales>> 

... 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 2964: 
... 
 
Addició d’un nou paràgraf al final de l’exposició de motius en el sentit següent: 
 
<<Alhora, cal tenir en compte que l’assetjament escolar té en moltes ocasions l’origen 
en violències estructurals que es desenvolupen al conjunt de la societat, en tots els 
àmbits i franges d’edat. Així, la lluita contra aquesta xacra ha de tenir ben present la 
lluita contra el masclisme, el racisme, la xenofòbia, la LGBTIfòbia o la pressió estètica, 
així com la voluntat d’ésser també una lluita per un nou model de societat lluny de 
l’individualisme imperant.>> 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 2966: 
... 
 
Modificació del primer punt del tercer acord en el sentit següent: 
 
<<Instar a la realització d’un curs de formació, per a tots els docents, en el mateix 
centre escolar, impartit per professionals i experts en prevenció i detecció de 
l’assetjament escolar. El curs haurà de tenir continguts teoricopràctics que permetin 
al docent identificar i saber actuar en aquestes situacions, diferenciant-ne les 
tipologies i el perfil de les víctimes. En col·laboració amb les AMPA, s’adaptarà el curs 
als pares i mares per tal de conscienciar-los, implicar-los i formar-los en la prevenció i 
detecció de l’assetjament.>> 

... 
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 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 2967: 
... 
 
Addició d’un nou punt al primer acord en el sentit següent: 
 
<<Seguir treballant amb la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat per tal d’implicar 
l’alumnat i realitzar cursos i activitats sobre la matèria adreçades al mateix 
alumnat.>> 

... 
 

 Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 2968: 
... 
 
Supressió del quart punt del primer acord (<<Reconèixer [...] vulnerabilitat.>>). 

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

 Esmena núm. 6 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 2986 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Modificació del primer acord al redactat dels punts 1 i 4 amb el següent redactat: 
 
1. L'educació és un procés al llarg de la vida que té per finalitat l'ensenyament i 
l'aprenentatge per al desenvolupament integral de la persona, formant-la en drets i 
llibertats fonamentals i en valors democràtics de convivència creant una societat més 
justa i amb igualtat d'oportunitats. 
 
4. L'Administració Educativa (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya) ha de fomentar mesures per millorar la convivència als centres educatius. 
 
Incorporar abans del primer punt del segon acord: 
 
L'assetjament escolar o bullyng és una de les problemàtiques que s'ha presentat a 
l'escola en els últims temps. El fenomen de l'assetjament escolar cal valorar-ho des 
d'una perspectiva integral, moltes vegades complexa, en la qual cal considerar als 
agents participants, el context en el qual es produeix i les dificultats a nivell social. 
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Tots/es estem implicats a trobar solucions per a aquest tipus de situacions, els 
mateixos companys/es de la víctima, el professorat, els centres educatius, les famílies 
i les administracions. 
 
L'Ajuntament més enllà de les seves competències en matèria d'educació, dóna 
suport a aquesta problemàtica, amb diferents iniciatives afavorint la seva resolució, 
atenent a la diversitat i promocionant l'escola inclusiva fonamentada en els valors 
democràtics i de convivència harmònica. 
 
Destaquem, entre unes altres, les propostes educatives per als centres educatius de la 
ciutat amb activitats vinculades sobre aquest tema i ciberrespecte, la pressió del grup 
–aprendre a decidir; l’APP gratuïta de seguretat ciutadana; el suport als treballs de 
recerca dels instituts; la col·laboració amb associacions de famílies com AFDA; des de 
l'Escola Municipal de Mares i Pares, que funciona des de fa més de 25 anys, es 
promou la formació de les famílies a demanda dels centres educatius d'Educació 
Primària i Secundària i les seves AMPAS en temes com el bullyng, internet segura, 
valors i educació socioemocional, etc. Aquestes mateixes formacions també es 
desenvolupen amb els alumnes dels centres educatius com a mesura de prevenció i 
sensibilització sobre la igualtat de gènere i la cohesió social; també es dóna suport a 
publicacions de llibres que sensibilitzen sobre aquesta problemàtica; es treballa amb 
el Consell dels Nens i Nenes la formació en valors com la igualtat, el respecte i la 
convivència. 
 
La filosofia de fons d'aquestes iniciatives és fer partícips de la solució a tots els agents 
implicats intentant aconseguir una convivència positiva, promovent accions 
compartides de les quals tots i totes ens corresponsabilitzem, més enllà del marc 
competencial. 
 
 
Modificar els ACORDS amb el següent redactat: 
 
Primer.- 
 
Valorar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través 
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, la possibilitat de realitzar cursos de 
formació per als docents sobre prevenció i detecció de l'assetjament escolar. Així com 
la realització d'una jornada dedicada a la conscienciació sobre l'assetjament escolar. 
 
 
Tercer.- 
 
Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a totes les AMPAS i Centres Educatius 
de la ciutat. 

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

 Esmena núm. 7 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3012: 
... 
 
Esmena d’addició, modificació i supressió del Primer punt dels Acords: 
 
Primer.- Instar l’equip de govern a continuar desenvolupant una estratègia global a 
Cornellà que promogui i doni suport a les comunitats educatives dels centres escolars. 
El Consell Escolar Municipal és qui hauria de redactar i proposar una estratègia 
global a la ciutat, tenint en compte la prevenció i atenció a l’assetjament escolar, 
facilitant un més informació i formació a tots els que intervenen en el procés 
educatiu, dins de l’àmbit de les seves responsabilitats i competències. Per realitzar-ho 
es proposa que es tinguin en compte les mesures següents: 
 

 Organitzar als centre escolars una jornada anual dedicada a la conscienciació (...) 

 (...) 

 (...) 

 Reconèixer els centre educatius (...) en situació de vulnerabilitat. 

... 
 

 Esmena núm. 8 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 3013: 
... 
 
Esmena d’addició a l’Exposició de motius, punt Segon, segon paràgraf: 
 
Segon.- 
 

 Lamentablement, aquest fenomen (...) dimensió que ja té el problema. 
Actualment existeix un telèfon gratuït de la Generalitat, Infància Respon: 111 
116, que ha ampliat l’atenció als casos d’assetjament a les escoles, 
ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. 

 
 
Esmena de modificació al Segon punt dels Acords: 
 
Segon.- Fer difusió en tots els àmbits possibles del telèfon gratuït contra 
l’assetjament escolar 111 116 Infància Respon, incloent-hi el Cornellà Informa, 
Ràdio Cornellà i el web municipal. 

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

 Esmena núm. 9 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Modificació del primer acord al redactat del punt 1 amb el següent redactat: 
 
1. L'educació és un procés al llarg de la vida que té per finalitat l'ensenyament i 
l'aprenentatge per al desenvolupament integral de la persona, formant-la en drets i 
llibertats fonamentals i en valors democràtics de convivència creant una societat més 
justa i amb igualtat d'oportunitats. 

... 
 

 Esmena núm. 10 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Modificar els ACORDS amb el següent redactat: 
 
Primer.- 
 
Valorar amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través 
dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, la possibilitat de realitzar cursos de 
formació per als docents sobre prevenció i detecció de l'assetjament escolar. Així com 
la realització d'una jornada dedicada a la conscienciació sobre l'assetjament escolar. 
 
Tercer.- 
 
Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a totes les AMPAS i Centres Educatius 
de la ciutat. 

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

 Esmena núm. 11 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Addició al primer punt del tercer acord en el sentit següent: 
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<<Instar a la realització d’un curs de formació, per a tots els docents, en el mateix 
centre escolar, impartit per professionals i experts en prevenció i detecció de 
l’assetjament escolar. El curs haurà de tenir continguts teoricopràctics que permetin 
al docent identificar i saber actuar en aquestes situacions, diferenciant-ne les 
tipologies i el perfil de les víctimes. En col·laboració amb les AMPA, s’adaptarà el curs 
als pares i mares per tal de conscienciar-los, implicar-los i formar-los en la prevenció i 
detecció de l’assetjament.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:22:36 al 01:43:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=4956.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

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

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=4956.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=4956.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 6 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 7 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 8 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 9 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 10 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de C’s, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 11 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

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

... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Primer.- 
 
• L'educació és un procés al llarg de la vida que té per finalitat l'ensenyament i 

l'aprenentatge per al desenvolupament integral de la persona, formant-la en drets 
i llibertats fonamentals i en valors democràtics de convivència creant una societat 
més justa i amb igualtat d'oportunitats. 

 
• L'assetjament escolar o “bullying” és qualsevol forma de maltractament 

psicològic, verbal o físic, produït de forma reiterada al llarg d'un temps 
determinat, tant a l'aula com a través de les xarxes socials (ciberassetjament). Els 
avenços tecnològics han d'anar sempre units a l'educació i el foment de les bones 
pràctiques en la seva utilització). 

 
• L'assetjament escolar és una forma de violència que constitueix una greu amenaça 

per a l'assoliment d'objectius essencials així com el ple desenvolupament de la 
personalitat i de les capacitats dels alumnes: en suma, impedeix l'assoliment de 
qualsevol de les finalitats del nostre sistema educatiu, assentat en el respecte als 
drets i llibertats reconeguts a la Constitució. 

 
• De la lectura de la pròpia normativa bàsica en matèria educativa es dedueix que 

les Administracions educatives han d'implicar-se en el suport d'una sèrie de 
mesures que fomentin el bon clima als centres docents. Es necessiten d'una banda, 
recursos econòmics i humans. D'altra banda, mesures organitzatives que permetin 
prevenir l'assetjament escolar, identificar-ho quan es produeixi i combatre-ho. 

 
 
Segon.- 
 
• Tant l'equip de govern municipal com els partits integrants del Ple de l'Ajuntament 

de Cornellà, han treballat i recolzat diferents iniciatives per combatre aquesta 
xacra. Serveixi com a exemple la moció presentada pels Grups Polítics Municipals 
de CEC-CPC, C’s, ERC i ICV EUiA, contra l'Homofòbia, la Transfòbia i l'assetjament 
escolar al col·lectiu LGBTI, aprovada al juliol de 2015. 

 
• Lamentablement, aquest fenomen no només continua incrementant-se als centres 

educatius contra el col·lectiu LGBTI, la qual cosa ja és molt greu. El problema és 
global. Segons l'OMS, un 24% dels menors espanyols entre 11 i 18 anys sofreixen o 
han sofert assetjament escolar. Davant aquesta situació i sense detriment de les 
mesures específiques adoptades contra aquells col·lectius de menors més afectats 
o vulnerables a l'assetjament escolar, sembla obvi que també cal realitzar accions 
que combatin globalment aquest problema. Actualment existeix un telèfon gratuït 
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de la Generalitat, Infància Respon: 111 116, que ha ampliat l’atenció als casos 
d’assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i 
abusos sexuals. 

 
• Així mateix i segons detalla l'estudi elaborat per la Fundació Mútua Madrilenya i la 

Fundació ANAR, en el 59,3% dels casos estudiats, o no es prenen mesures per 
acabar amb la situació d'assetjament, o en cas que es dugui a terme, són 
clarament insatisfactòries per a les víctimes i les seves famílies. Aquest treball 
també destaca que un de cada quatre casos d'assetjament escolar es comet a 
través de les noves tecnologies. Si donem per vàlid l'estudi a nivell orientatiu, és 
evident que hi ha que és necessari redoblar els esforços de les diferents 
administracions per combatre i prevenir l'assetjament escolar. 

 
Tercer.- 
 
• D'altra banda, estadísticament, el tipus de violència dominant és emocional, 

produint-se majoritàriament al pati dels centres escolars. La mateixa estadística 
acredita que les víctimes solen ser nens i nenes en procés d'entrada en 
l'adolescència, sent lleugerament major el percentatge de nenes víctimes. Les 
conseqüències psicopatològiques de generar un trauma d'aquestes 
característiques en aquesta fase de la vida són evidents. 

 
• Per això hem de potenciar els mitjans necessaris per sensibilitzar i conscienciar a la 

societat en general de l'inacceptable del fenomen perquè no segueixi produint-se. 
A aquesta obstinació cap institució pot ser aliena, màxim si considerem el fatal 
desenllaç d'alguns dels casos coneguts en els últims mesos. 

 
 
Alhora, cal tenir en compte que l’assetjament escolar té en moltes ocasions l’origen 
en violències estructurals que es desenvolupen al conjunt de la societat, en tots els 
àmbits i franges d’edat. Així, la lluita contra aquesta xacra ha de tenir ben present la 
lluita contra el masclisme, el racisme, la xenofòbia, la LGBTIfòbia o la pressió estètica, 
així com la voluntat d’ésser també una lluita per un nou model de societat lluny de 
l’individualisme imperant. 
 
A tenor de l'exposat i tot esperant la implementació del Pla Estratègic de Convivència 
Escolar, proposem al Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Plantejar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
través dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, la possibilitat de realitzar cursos de 
formació per als docents sobre prevenció i detecció de l'assetjament escolar. Així com 
la realització d'una jornada dedicada a la conscienciació sobre l'assetjament escolar. 
 
Seguir treballant amb la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat per tal d’implicar 
l’alumnat i realitzar cursos i activitats sobre la matèria adreçades al mateix alumnat. 
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Aquest curs de formació, per a tots els docents, en el mateix centre escolar, ser 
impartit per professionals i experts en prevenció i detecció de l’assetjament escolar. El 
curs haurà de tenir continguts teoricopràctics que permetin al docent identificar i 
saber actuar en aquestes situacions, diferenciant-ne les tipologies i el perfil de les 
víctimes. En col·laboració amb les AMPA, s’adaptarà el curs als pares i mares per tal 
de conscienciar-los, implicar-los i formar-los en la prevenció i detecció de 
l’assetjament. 
 
Segon.- Fer difusió en tots els àmbits possibles del telèfon gratuït contra 
l’assetjament escolar 111 116 Infància Respon, incloent-hi el Cornellà Informa, Ràdio 
Cornellà i el web municipal. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a totes les AMPAS i Centres Educatius 
de la ciutat. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A MILLORAR LA 
SEGURETAT I VISIBILITAT ALS PASSOS DE VIANANTS.- 

Moció de C’s, per a 
millorar la seguretat i 
visibilitat als passos de 
vianants. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Primer.- 
 
• Les marques sobre el paviment, o marques vials, tenen per objecte regular la 

circulació i advertir o guiar als usuaris de la via, i poden emprar-se soles o amb 
altres mitjans de senyalització, a fi de reforçar o precisar les seves indicacions. 
Podríem definir els passos de vianants com a espais situats sobre la calçada que 
comparteixen vianants i vehicles en els punts d'encreuament entre itineraris per 
als vianants i vehiculars. 
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• La possibilitat d'advertir la presència del vianant per part del conductor es fa 
fonamental. És el seu propi cos el que, en cas d'accident, va a servir de para-xocs i, 
per tant, la possibilitat de lesions greus o irreparables és molt elevada. 

 
• La mobilitat de vianants sempre ha de ser l'objecte d'activitats específiques de 

planificació i disseny, amb la finalitat de trobar solucions adequades per a les 
necessitats de seguretat dels vianants, tenint en compte també la seva interacció 
amb altres components motoritzats o no motoritzats de la mobilitat. Per això, la 
ubicació i el disseny de passos de vianants s'han de considerar com a elements 
clau dins d'un ampli sistema de mobilitat per a vianants dins del marc de la 
planificació de la mobilitat urbana en general. 

 
• Exemple d'això és que al nostre país, les ratlles de zebra s'estan eliminant en els 

passos de vianants senyalitzats per millorar la seguretat dels vehicles de dues 
rodes, assegurant una millor adherència en la superfície de la carretera. 

 
• En relació a estadístiques pel que fa a accidentalitat, cada any moren més de 7500 

vianants atropellats al Vell Món, 470 a Espanya (al moment de realitzar-se l'estudi 
més endavant citat). La mitjana europea és de 15,5 morts per cada milió 
d'habitants. Espanya està lleugerament per sota de la mitjana, amb 11,1 
atropellaments mortals per milió, però no deixa de sorprendre que la nostra taxa 
de perillositat dobla la de països com Suècia o els Països Baixos. 

 
• Una altra dada preocupant és que el 37,4% de les morts per atropellament es 

produeixen en passos de zebra que, per definició, haurien de representar zones 
segures per al vianant. Això representa gairebé tres mil morts anuals, a nivell 
continental, que podrien ser evitades amb una senyalització més efectiva. 

 
• D'altra banda, fins i tot si tots els passos de vianants fossin 100% segurs, la dada 

anterior ens indica que encara se seguirien produint pràcticament dues tercera 
parts dels atropellaments mortals, aquells que s'efectuen en llocs on el vianant no 
hauria d'estar. 

 
Segon.- 
 
A tenor de l'anterior, i seguint les recomanacions de l'Estudi Eurotest de Comparativa 
europea de passos de Vianants, es fan necessària la implantació d'una sèrie de 
mesures preventives com a referència en la revisió dels passos existents i creació 
d'altres nous: 
 
• La bona visibilitat en tots els passos de vianants s'hauria de considerar com una de 

les directrius més importants a complir en el disseny. Els passos de vianants 
s'haurien de planificar i dissenyar evitant la presència d'obstruccions que limitin la 
visibilitat entre vianants i conductors. On sigui impossible prohibir que els vehicles 
aparquin prop dels creuaments de vianants (fins i tot mitjançant marcacions 
especials en ziga-zaga), s'haurà de fomentar la inclusió d'extensions de vorades 
davant de les zones d'aparcament. 
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• Línies de parada a una distància d'entre 6 i 15 metres davant dels passos de 

vianants no només faciliten que els vehicles es detinguin abans d'acostar-se als 
passos, sinó que també milloren la visibilitat per a vianants i vehicles en carrils 
transitats. 

 
• En interseccions és necessari evitar les solucions de disseny que limitin la visibilitat 

dels vianants i dels vehicles que van a girar, retirant obstacles dels angles dels 
carrers. 

 
• En passos llargs s'haurien d'instal·lar illes per a vianants, amb la finalitat d'evitar 

situacions potencialment perilloses i per incrementar la seguretat per als vianants 
en passos de vianants. 

 
• S'haurien d'instal·lar senyals de tràfic altament reflectors, així com mesurades de 

seguretat addicionals, com a dispositius especialment dissenyats per millorar la 
visibilitat nocturna. Marcacions de carretera addicionals, dispositius reflectors, 
senyals de tràfic (llums llampants, il·luminació urbana i de carretera, semàfors 
muntats en pals per sobre de la carretera, etc.) són elements essencials per 
incrementar la seguretat per als vianants. 

 
• Una molt bona visibilitat nocturna és de gran importància i, quan sigui necessari, 

és essencial incrementar la intensitat de la il·luminació de la carretera. 
 
• Els passos de vianants s'han de mantenir sistemàticament en bones condicions, 

complint amb els alts nivells de seguretat requerits. En particular, les superfícies 
de carreteres abans d'arribar a passos de vianants, sempre s'han de mantenir en 
perfectes condicions per oferir el màxim adherència (de preferència superfícies 
rugoses abans que materials com a pedra, amb menor adherència, per a un millor 
rendiment en cas d'haver de frenar sobtadament). 

 
• Els passos de vianants haurien de ser sotmesos a inspeccions de seguretat 

regulars, amb la finalitat de detectar problemes i decidir les mesures a prendre per 
aconseguir els nivells de seguretat adequats. 

 
• En passos de vianants senyalitzats, s'haurien de cronometrar les diferents fases 

per permetre que els vianants creuin la carretera amb seguretat (vegeu text 
apart). 

 
• En passos amb fases de senyalització no exclusives per a vianants, llums 

intermitents addicionals podrien avisar als conductors que hi ha vianants intentant 
creuar. 

 
• S'hauria d'oferir accessibilitat per a vianants discapacitats (usuaris de cadires de 

rodes) en els passos mitjançant la instal·lació de vorades arran de terra o almenys, 
rampes amb un gradient màxim del 8%. 
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• S'haurien d'instal·lar camins tàctils, senyals acústics o dispositius tàctils en els 
semàfors amb vorades arran de terra, separats de la vorera, per ajudar a vianants 
invidents o amb dificultats de visió a creuar el carrer de forma segura. La 
instal·lació de balises metàl·liques baixes per prevenir que els cotxes aparquin 
darrere dels passos és molt perillosa per a aquestes persones, per la qual cosa 
s'haurà d'evitar. 

 
• S'haurien d'instal·lar marcacions de carretera addicionals indicant que hi ha 

vehicles que s'acosten (com el senyal “miri a la dreta”) amb la finalitat de millorar 
la seguretat per a vianants sords (i també pels altres usuaris de la carretera). 

 
• S'ha de donar especial importància a la solució de conflictes amb altres usuaris de 

la carretera, especialment amb ciclistes i tramvies, evitant solucions 
potencialment perilloses per als vianants que estiguin esperant per creuar el carrer 
(vies de tramvia massa properes a la voreres, carrils bici que entrin en conflicte 
amb les vorades arran de terra previstes per a vianants discapacitats). 

 
• L'ús d'un asfalt de color, per part de l'administració local s'hauria de desaconsellar 

ja que pot generar confusió i és fins i tot menys eficient i menys visible que el 
tradicional blanc sobre asfalt negre. 

 
• Algunes solucions tecnològiques podrien evitar accidents entre vehicles i vianants. 

S'espera que aquest tipus de dispositius siguin àmpliament utilitzats en el futur 
(com a sensors automàtics que detectin la presència de vianants acostant-se al 
pas avisant als conductors amb suficient antelació sobre el possible perill). Els 
semàfors per a vianants haurien d'equipar-se amb major freqüència amb 
dispositius de compte enrere, permetent que els usuaris prenguin la seva pròpia 
decisió en relació amb la seguretat de creuar/abandonar el pas, segons les seves 
pròpies capacitats físiques (velocitat en caminar). La introducció de semàfors amb 
tecnologia de LEDs hauria de fomentar-se en tota Europa, també pel seu millor 
rendiment en el referit a la visibilitat, especialment de nit. 
 
En concret, els sensors automàtics, l'èxit preventiu dels quals comença a ser ja una 
realitat, es caracteritzen per: 
 
- El sistema sol estar compost per uns detectors de presència, instal·lats a banda 

i banda del pas de vianants, activen un sistema d'il·luminació que alerta als 
conductors dels vehicles de la presència del vianant, quan aquest es disposa a 
creuar la via de circulació. 

 
- El vianant que es disposi a creuar la via de circulació mitjançant el pas de 

vianants, és detectat per un sistema de detecció invisible que s'instal·la a 
l'interior de cadascun dels quatre bolardos situats convenientment en la 
mateixa rampa d'accés del pas de vianants. 

 
- Automàticament, és enviat un senyal d'activació als mecanismes d'alerta 

lumínics com són les balises, panells o semàfors. 
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- Els conductors dels vehicles s'alerten visualment de l'activació d'aquests punts 

lumínics, amb el que poden detectar la presència d'un vianant encara que no 
estigui dins del seu camp de visió. 

 
- Els temporitzadors programats convenientment per controlar el temps que 

triga el vianant a poder creuar el pas de vianants, mantenen activats els 
indicadors lumínics fins que el vianant hagi creuat la via. 

 
• Esment especial mereixen la nostra gent gran. La Fundació Mapfre ha elaborat un 

informe en el qual reflexiona sobre la necessitat que carrers i carreteres comptin 
amb infraestructures millor adaptades a conductors i vianants majors de 65 anys. 
Inclou un manual de recomanacions de disseny vial urbà per millorar la seguretat i 
l'autonomia d'aquest col·lectiu i reduir la seva sinistralitat, que amb prou feines ha 
disminuït en els últims 12 anys. 

 
- Aquest col·lectiu representa el 13 per cent del total de conductors a Espanya i el 

27 per cent dels morts en accidents de trànsit en 2012, una dada que contrasta 
amb la xifra de 2001, quan els majors morts amb prou feines representaven el 
16 per cent del total de víctimes mortals. 

 
- L'informe <<Mayores y seguridad vial: Manual de recomendaciones de diseño 

urbano. La perspectiva de las personas mayores>>, també reflecteix que 
metges i psicòlegs consultats ressalten, per exemple, que les corbes tancades 
dificulten la percepció de possibles perills en conductors amb cataractes i que la 
presència de guals, mobiliari urbà i desnivells també afecta negativament a 
tots els vianants, però en major mesura a aquells amb malalties com l’artrosis, 
que és freqüent en persones amb edats avançades. 

 
- Tota aquesta informació, juntament amb les aportacions internacionals més 

rellevants en disseny vial i un estudi d'opinió per conèixer la percepció del risc 
de conductors i vianants espanyols i el seu nivell de coneixement dels senyals 
ha permès elaborar un manual que pretén convertir-se en una eina útil 
d'aplicació immediata per millorar la seguretat, l'autonomia i la mobilitat de 
vianants i conductors majors en l'àmbit urbà. 

 
- El manual, dirigit a Ajuntaments, tècnics en disseny vial urbà i responsables de 

centres de salut, hospitals i residències, entre uns altres, proposa, per exemple, 
millorar la senyalització dels passos de vianants, espais que el 13 per cent de la 
gent gran considera insegurs, en estar senyalitzats en moltes ocasions amb 2 
marques vials horitzontals discontínues en lloc de les franges paral·leles 
horitzontals tradicionals en forma de zebrat. També planteja rebaixar vorades, 
incrementar les zones en les quals el límit màxim de velocitat és de 30 km/h, els 
carrers per als vianants i situar les parades dels autobusos amb marquesines 
amb bancs i en rectes, que segons la gent gran enquestada són les més 
segures. 
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- Encara que no sigui objecte de la present moció, per millorar la conducció dels 

majors, el manual posa l'accent en la necessitat d'incorporar carrils d'espera en 
les interseccions per als vehicles que girin a l'esquerra, així com sistemes per 
ampliar les voreres en els creuaments i instal·lar refugis i baranes en les 
travessies, una mesura que valora el 75 per cent dels majors. 

 
- També suggereix fomentar mesures per reduir la velocitat dels vehicles en 

determinades zones, promoure la senyalització vertical situada a la dreta de la 
calçada millor que a l'esquerra i augmentar la grandària de lletra dels senyals 
de tràfic per evitar accidents. 

 
- Cada any moren en les carreteres i carrers espanyols al voltant de 500 persones 

majors de 64 anys, un segment de la població en el qual el nombre de morts 
per cada 100 víctimes d'accident és gairebé quatre vegades superior al de la 
resta de la població. 

 
 
Tercer.- 
 
Amb la finalitat d'aconseguir un equilibri entre la despesa que pugui suposar aquesta 
mesura i la seva eficàcia, es fa necessari un estudi previ que detecti els passos que 
poguessin resultar més perillosos o problemàtics amb la finalitat d'establir un ordre 
de prioritat. Aquest estudi hagués de servir com a referència per a l'adequació 
progressiva, en diferents fases, dels passos de vianants a millorar, així com dels nous 
passos a crear. 
 
Considerem que és necessari prendre mesures davant les nombroses deficiències que 
existeixen en els passos de vianants del nostre municipi, la qual cosa repercuteix en 
una falta de seguretat, no només per a les persones que els creuen, sinó també per 
als conductors. 
 
Per tot l'exposat, proposem els següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que els serveis tècnics municipals realitzin un estudi preliminar i posterior 
informe on es contempli el grau de compliment en els nostres passos de zebra de les 
recomanacions realitzades pel Eurotest Comparativa sobre passos de vianants. 
 
Que en aquest estudi s'inclogui una priorització dels passos de zebra que han 
d'adaptar-se i el cost de les diferents mesures susceptibles de ser aplicades. 
 
Segon.- Una vegada realitzat l'estudi, procedir a la implementació progressiva 
d'aquestes accions en els passos ja existents i en els de nova creació, d'acord amb les 
recomanacions finals que siguin aprovades, així com al pressupost assignat a aquest 
efecte pel govern municipal, prioritzant aquells passos que per la seva ubicació 
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(rodalies de col·legis, parcs, centres de salut i oci d'alta freqüència de vianants, etc …), 
així com aquells en els quals s'hagin registrat algun accident motivat per l'absència 
d'alguna de les mesures preventives precitades. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:43:48 al 01:51:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=6228.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=6228.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=6228.0
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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 d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A LA 
PRESERVACIÓ INTEGRAL DEL PARC DE CAN MERCADER COM A PARC URBÀ 
QUALIFICAT D’ESPAI VERD I NO EDIFICABLE.- 

Moció d’ERC-AM, per a la 

preservació integral del 
parc de Can Mercader com 
a parc urbà qualificat 
d’espai verd i no 

edificable. 

MOCIÓ 
... 
 
Cornellà disposa de 752.685 m2 de verd urbà, en el que s’hi inclouen parcs urbans, 
sòls permeables, places dures, rotondes, talussos, parterres i enjardinaments 
d’equipaments públics. Els parcs urbans només representen un 23% aproximat del 
verd urbà, i aquest representa un 10,90% del total del terme municipal. 
 
Atenent aquestes dades, Cornellà té 8,7 m2 d’espai verd per habitant, quan 
l’Organització Mundial de la Salut prescriu un mínim entre 10 i 15 m2/habitant, i 
prescriu com aconsellable situar-se entre els 15 i els 20 m2/habitant. És a dir, l’espai 
verd a la nostra ciutat no arriba a assolir la part baixa del mínim d’espai 
verd/habitant que demana l’OMS i està molt lluny de l’aconsellable des d’una 
perspectiva de salut, el que representaria, pel cap baix, doblar els actuals espais verds 
de la ciutat. 
 
A l’enquesta feta pública el març passat sobre la satisfacció de la ciutadania de 
Cornellà, el servei més esmentat que oferia Cornellà, segons els mateixos ciutadans, 
eren els parcs, les zones verdes, els passeigs... i, en conseqüència, el que es demanava 
a la mateixa enquesta eren més parcs i més zones verdes. Quan es preguntava per 
demandes, la primera era més feina, la segona més recursos als barris i la tercera 
“més verd”, amb l’especificitat de la necessitat d’ampliar l’espai verd, de facilitar-ne 
l’accés i dur-hi a terme activitats lúdiques, físiques i esportives. 
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En el mateix sentit, el tema més sol·licitat per la ciutadania en les seves propostes de 
pressupostos participatius d’aquest any va ser la de “parcs, places i jardins”, amb 24 
propostes, per davant d’altres propostes com la de reurbanització de carrers, les 
esportives o les de neteja diària. 
 
Així doncs, la diagnosi dels espais verds a Cornellà és que estan per sota dels llindars 
mínims fixats per l’OMS, situació que es correspon amb la consciència ciutadana, que 
valora i demana clarament ampliar i millorar els espais verds actuals. 
 
En aquesta situació, el Govern de la ciutat es planteja construir un nou edifici de 800 
m2 al parc de Can Mercader, al darrere de l’actual edifici de treball existent al costat 
est del Palau, per ampliar o ubicar-hi el Museu de les Matemàtiques, actualment al 
segon pis del mateix Palau. Aquest projecte suposaria una afectació aproximada de 
2.869 m2 del parc amb un ús incompatible amb l’actual qualificació de clau 6a (jardí 
urbà) del parc de Can Mercader. 
 
Cal tenir també en compte que el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, 
Artístic i Arquitectònic i Catàleg de Cornellà de Llobregat protegeix amb la màxima 
classificació no sols el Palau i la Casa dels Colons, sinó també el seu entorn, constituït 
per la totalitat de l’àmbit del parc fins a les tanques perimetrals, i estableixen la 
necessitat de mantenir i conservar els jardins i l’arbrat existent. 
 
El projecte que planteja el Govern municipal va en contra de la qualificació històrica 
de Can Mercader com a zona verda que prové del Pla Comarcal de l’any 1953. 
Malgrat aquesta qualificació, també han estat històriques les actuacions 
especulatives per edificar-hi, com van ser les llicències concedides per l’Ajuntament de 
Cornellà el 23 de novembre de 1965 i el 2 de novembre de 1966 per construir-hi una 
residència d’estudiants a instàncies de la Fundació Bell-lloc Pozzali, edifici que avui 
desmereix el parc no només perquè no respecta la zona verda sinó també perquè 
menysté el valor artístic i històric que representa el conjunt del Palau i de la Casa dels 
Colons. Així ho recull el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i 
Arquitectònic i Catàleg de Cornellà de Llobregat, quan diu a la fitxa d’informació de 
Can Mercader que “(l’edifici) desmereix pel seu volum i composició en l’entorn del 
Palau i dels jardins”. 
 
La mateixa Fundació Bell-lloc Pozzali va formular la iniciativa d’edificar 1.800 
habitatges dins l’actual parc, iniciativa que va ser recollida en l’avantprojecte del Pla 
Parcial Almeda formulat per l’Ajuntament l’any 1970. Aquest avantprojecte va ser 
contestat amb la ferma mobilització ciutadana, molt especialment dels veïns i veïnes i 
de les entitats de l’Almeda, en uns moments difícils en què no estaven reconeguts els 
drets fonamentals d’expressió, associació i participació de la ciutadania. Va ser 
aquesta resposta ciutadana la que va aconseguir que finalment el 23 de juliol de 1971 
el Ministerio de la Vivienda segregués la finca de Can Mercader del pla parcial i així 
va ratificar que la finca havia de destinar-se íntegrament a zona verda. 
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Així doncs, el projecte de construir un nou edifici a Can Mercader menysté, ni que 
sigui parcialment, la qualificació històrica de Can Mercader com a zona verda, 
contradiu la línia de protecció que li atorga el mateix Pla Especial del Patrimoni i, 
especialment, se situa en direcció contrària a la lluita històrica ciutadana per a 
defensar aquest patrimoni natural com a patrimoni incondicional de tothom i per a 
tothom. 
 
Per aquests motius i arguments el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal sotmet al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- No construir cap edifici de nova planta al parc de Can Mercader i que es 
mantingui, íntegrament i en la seva totalitat, la qualificació 6a de jardí urbà del parc, 
el que comporta ineludiblement que el Govern municipal abandoni el projecte de 
construcció d’u nou edifici al costat est del Palau. 
 
Segon.- Elaborar un pla per a conservar, reposar i millorar el patrimoni verd del parc 
de Can Mercader, d’acord amb les prescripcions generals establertes en el Pla 
Especial de Patrimoni. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:51:18 al 02:15:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=6678.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=6678.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=6678.0
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Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

Moció d’ERC-AM, contra la 

discriminació a les 
persones amb discapacitat. 

MOCIÓ 
... 
 
En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les 
persones i encara més quan aquesta és fonamenta en aspectes concrets als quals 
avui dia la tecnologia dóna una resposta adequada. 
 
La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària estableix, entre les seves 
disposicions, una modificació de l’article 56 del Codi Civil que regula la forma i la 
validesa dels matrimonis celebrats a l’Estat espanyol. Aquesta nova redacció entrarà 
en vigor el proper 30 de juny de 2017 i estableix per a les persones amb discapacitat 
el requisit d’aportar un certificat mèdic que n’avaluï la capacitat per a contraure 
matrimoni, condició que en l’actualitat no és necessària. 
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Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè, que regula que 
<<Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o 
expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los 
requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo 
con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por 
deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretaria judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, 
dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento>>. 
 
Atès que aquesta modificació suposa una discriminació envers les persones amb 
discapacitat, que veuran limitada la seva capacitat de decisió lliure i plena en un 
àmbit que afecta el seu desenvolupament personal, atès que hauran d’explicar i 
raonar a terceres persones la seva voluntat de contraure matrimoni per tal que 
aquests tercers avaluïn la seva aptitud i prestin consentiment en el matrimoni. 
 
Atès que aquesta modificació contravé la convenció Internacional sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, ratificada per l’Estat espanyol l’any 2008 i que obliga 
els Estats signants, entre d’altres, a reconèixer <<que les persones amb discapacitat 
tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions que les altres en tots els aspectes de 
la vida>>, a prendre les mesures pertinents <<per a posar fi a la discriminació contra 
les persones amb discapacitat en totes les qüestions relacionades amb el matrimoni, 
la família, la paternitat i les relacions personals, i aconseguir que les persones amb 
discapacitat estiguin en igualtat de condicions amb la resta>> per tal d’assegurar, 
entre altres qüestions, que es reconegui el seu dret <<a casar-se i fundar una família 
sobre la base del consentiment lliure i ple dels futurs cònjuges>>. 
 
En aquest sentit, el COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat) dóna suport a la proposta del CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad), de l’ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles) i de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), i 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu que més que modificar la 
disposició final esmentada, seria més convenient, des d’un punt de vista de tècnica 
legislativa, modificar els articles 56 del Codi Civil. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Congrés dels Diputats i el Senat espanyols a dur a terme les 
modificacions legislatives necessàries per a garantir el dret de les persones amb 
discapacitat a poder decidir de manera individual, lliure i plena sobre el fet de 
contraure matrimoni, sense necessitat d’aportar informes mèdics que avaluïn la seva 
aptitud per a prestar aquest consentiment, modificacions que s’haurien de fer abans 
de l’entrada en vigor de la modificació proposada per la Llei 15/2015 de l’article 15 
del Codi Civil i de la modificació immediata de l’article 56 del Codi Civil. 
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Segon.- Demanar al conjunt de poders públics de l’Estat espanyol que impulsin totes 
les actuacions necessàries per donar compliment de manera íntegra a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 
 
Tercer.- Realitzar els canvis i adaptacions oportuns per a garantir els drets de les 
persones amb discapacitat en l’accés als serveis públics i a l’administració municipals 
a l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a tots els grups polítics del Congrés dels 
Diputats i del Senat, als ministeris espanyols de Justícia i d’Afers Socials, als 
departaments de Justícia i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al COCARMI (Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat), al CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad), a l’ONCE (Organización Nacional de 
Ciegos Españoles), a la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), a 
l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a l’entitat de Salut Mental del Baix 
Llobregat i a les persones membres del Consell Municipal de Salut de Cornellà de 
Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:15:19 al 02:27:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=8119.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=8119.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=8119.0
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
A les vint-i-una hores trenta minuts es fa un recés a instàncies del senyor 
Alcalde, reprenent-ne la sessió, amb l’assistència de tots els regidors i 
regidores que conformen el Ple, de l’Interventor de l’Ajuntament i d’aquesta 
Secretaria a les vint-i-una hores i quaranta minuts. 
 
 
 
SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER A LA 
CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA.- 

Moció d’ICV-EUiA-EP-E, 
per a la convocatòria 
d’oferta d’ocupació 

pública. 

MOCIÓ (Inclou correcció d’errades efectuades verbalment pel Regidor del 
Grup Municipal de CEC-CPC, senyor Vidal Aragonés Chicharro i acceptades 
pel Grup proponent) 
... 
 
L’article 10 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant 
TREBEP estableix les raons pel nomenament de funcionaris interins. Concretament, 
quan el nomenament respongui al supòsit que preveu la lletra a) de l’apartat 1 
d’aquest article, és a dir, a l’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-
les per funcionaris de carrera. L’apartat 4 del mateix article preveu que aquestes 
places s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què se’n 
produeix el nomenament i, si això no és possible, en la següent, llevat que se’n 
decideixi l’amortització. 
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D’altra banda, l’article 70 del TREBEP assenyala que, en tot cas, l’execució de l’oferta 
d’ocupació pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dins el termini 
improrrogable de tres anys; s’haurà de publicar al diari oficial corresponent, i podrà 
contenir mesures derivades de la planificació de recursos humans. 
 
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 
regula en l’article 20 l’oferta d’ocupació pública i detalla que en el 2016 es podrà 
incorporar nou personal, d’acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició 
(apartat 3), que no afectarà allò que pugui derivar-se de l’execució de processos 
selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Aquesta 
limitació abasta les places dels processos de consolidació d’ocupació previstos a la 
Disposició Transitòria 4a del TREBEP. Respectant, en tot cas, les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol 1, aquell límit general no serà d’aplicació als sectors i 
administracions que s’indiquen al mateix art. 20 (apartat 2), per als quals la taxa de 
reposició es fixa en el 100%. Entre elles s’inclouen les places d’assessorament jurídic, 
gestió de recursos públics, assistència directa als usuaris de serveis socials i gestió de 
prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació. Per la resta de sectors la taxa 
de reposició es fixa en el 50%. En el cas de la policia local i el personal dels serveis de 
prevenció i extinció d’incendis, la taxa de reposició podrà ser del 100% quan l’entitat 
local compleixi els límits d’autorització d’operacions d’endeutament i el principi 
d’estabilitat, d’acord amb el procediment que s’hi estableix. En aquest cas, l’entitat 
haurà d’adoptar un acord del ple o òrgan competent en què se sol·liciti la reposició de 
les places vacants i en el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura no es 
posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. S’haurà 
d’acreditar el compliment de requisits, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de 
les places, davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. S’ha de dir que 
aquest procediment és idèntic al contemplat en la LPGE de 2015. 
 
L’apartat 4, conserva la fórmula introduïda en la LPGE de 2014 (i mantinguda en la 
LPGE de 2015) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició 
d’efectius, d’acord amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges 
màxims de reposició es tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre 
d’empleats fixos que durant l’exercici pressupostari de 2015 han deixat de prestar 
serveis i el nombre d’empleats fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici. 
No es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de 
personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat dels casos excepcionals i 
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament 
dels serveis públics essencials. En tot cas, caldrà incloure aquestes places en una 
oferta pública d’ocupació, que s’haurà de publicar al DOGC abans de la finalització 
del 2016: i caldrà realitzar la convocatòria de les places en el termini improrrogable 
de tres anys. 
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El Tribunal Suprem, en una sentència rellevant, de 29 d’octubre de 2010, 
RJ/2010/8233, en el procediment especial de protecció dels drets fonamentals de la 
persona, sobre la base de les previsions de l’article 10.4 del llavors vigent EBEP, 
explícitament diu que les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han 
d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en que se’n produeix el 
nomenament, i si no és possible, en la següent, llevat que se’n decideixi 
l’amortització. 
 
El Tribunal Suprem va considerar que s’estava davant d’una il·legalitat que afecta un 
dret fonamental, el que preveu l’article 23.2 de la Constitució espanyola de 1978, 
d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat, dret fonamental 
de configuració legal, i ho raona de la manera següent: 
 
“... pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la 
Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente 
establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de la 
Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las plazas 
de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, 
impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran 
haberse ofertas públicas, al no existir vacantes. Pero ello ocurrirá si los tribunales 
calificadores no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito 
necesario a la hora de seleccionar, no teniendo por qué cubrirse todas las vacantes 
en el mismo proceso de selección. “Tampoco cabe alegar motivos económicos y de 
autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios 
interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, 
cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del derecho fundamental 
alegado por los recurrentes.” 
 
Estem, per tant, davant jurisprudència del Tribunal Suprem, la nitidesa i significació 
de la qual són evidents, i que, per la seva contundència, ha de tenir les necessàries 
conseqüències en el conjunt de les administracions públiques. 
 
A més, cal tenir en compte la recent sentència 00136/2016 del Tribunal Superior de 
Justícia d’Aragó, de 23 de març de 2016, de Sala Contenciosa Administrativa (secció 
primera). L’Oferta d’Ocupació Pública, a la vista del que ha conclòs la Sala del 
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, ha d’aprovar amb 
caràcter anual per al conjunt dels àmbits o sectors de l’Administració, i en ella han 
d’incloure la totalitat de les places vacants ocupades per personal interí, llevat que 
s’opti per la seva amortització. Per a reforçar aquesta afirmació cal subratllar que 
aquestes places efectivament existeixen dones estan dotades pressupostàriament i 
ocupades provisionalment per personal funcionari interí, les quals no estan limitades 
per cap tipus de percentatge de reposició establertes a la llei de pressupostos. És a dir 
no es vulnera la Llei de Pressupostos donat que no hi ha incorporació de nou personal. 
 
La jurisprudència del Tribunal Suprem a que s’ha fet referència en els fonaments de 
dret precedents, comporta l’obligació d’incloure necessariament en l’oferta 
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d’ocupació pública per a l’any 2017 les places vacants incloses amb personal interí –
excepte els casos d’interins i interines nomenats per a un lloc reservat o per a 
programes temporals o per acumulació de tasques en els termes de l’EBEP-, llevat que 
se’n decideixi l’amortització, sense que afectin a això les restriccions o prohibicions de 
les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat, tal com s’indica en l’esmentada 
jurisprudència. 
 
Creiem que el conjunt de resolucions judicials dictades, resultants de l’acció de 
defensa de l’accés a la funció pública permet confeccionar l’oferta d’ocupació pública 
per a 2017, de manera que quedi acreditada de manera suficient la inclusió en la 
mateixa de la totalitat dels llocs vacants ocupats per personal interí, llevat de les 
places objecte de possible amortització. 
 
Atès que en les administracions locals l’elevat nombre de personal funcionari interí 
sense possibilitat d’optar a ser funcionaris i funcionàries de carrera continuarà 
incrementant la seva antiguitat i sense tenir els mateixos drets. 
 
Atès que aquest personal es troba en una situació d’inestabilitat laboral, precarització 
de les condicions del treball i d’estancament professional que pot repercutir fins i tot 
a nivell organitzatiu. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E proposem l’adopció 
dels següents acords al Ple Municipal de Cornellà de Llobregat: 
 
Primer.-Instar al govern de l’Estat a la supressió, per a l’any 2017, dels preceptes 
relatius a les restriccions en matèria de reposició d’efectius que va preveure a la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 
Segon.- Instar al govern municipal de Cornellà de Llobregat a que, un cop el govern 
de l’Estat hagi suprimit els preceptes esmentats en el primer punt o quan els serveis 
jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica 
suficient, aprovi la convocatòria d’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017 que 
inclogui totes les vacants de la RLLT ocupades per personal interí que respon als 
nomenaments de l’article 10.1a del TREBEP, garantint el compliment dels principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
Tercer.- Instar al govern municipal de Cornellà de Llobregat a negociar i acordar amb 
els sindicats la implementació i l’aplicació de les mesures necessàries per a les 
convocatòries de l’oferta pública garantint el compliment dels principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat i en els terminis previstos en l’EBEP. 
 
Quart.- Instar al govern municipal de Cornellà de Llobregat a que prioritzi l’adopció 
d’un acord amb els representants dels treballadors d’equiparació dels drets dels 
funcionaris interins amb els drets dels funcionaris de carrera de conformitat amb el 
que estableix la Directiva 1999/70/CE. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:42:28 al 02:57:13 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=9748.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=9748.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=9748.0
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VUITENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER A LA 
DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTADES PER LES 
CLÀUSULES SÒL, I PEL SEU ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL 
PROCÉS DE RECLAMACIÓ.- 

Moció d’ICV-EUiA-EP-E, 
per a la defensa dels 

interessos de les persones 
afectades per les clàusules 
sòl. 

MOCIÓ 
... 
 
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com 
a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris: clàusules sòl, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, 
crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència 
de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament 
cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines 
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis 
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en 
aquestes oficines darrerament. 
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d’interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d’interès (“clàusula sòl”) i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus 
prefixat per la mateixa entitat (“clàusula sostre”). 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de 
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la “clàusula sòl” es troba 
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les 
baixades dels tipus d’interès. 
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula. 
 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, 
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix 
el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des 
d’aquesta data. 
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Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no 
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la 
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
 
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat 
tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon 
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los. 
 
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d’hipoteques, quan l’haurien assumir els 
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar 
l’escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l’Audiència Provincial de Saragossa, un 
jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d’Oviedo, almenys, han donat 
la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta al menys a sis milions 
d’hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores 
que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne 
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. 
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin 
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una 
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis 
municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones 
i/o col·lectius mes vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris 
per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els 
casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, 
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les 
oficines municipals de l’habitatge. 
 
A banda reclamen que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem i exigim que el 
govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament 
ha fet fins ara cada vegada que hi ha hagut un cas d’abusos. El codi de bones 
pràctiques anunciat pel Consell de Ministres perquè les entitats financeres, de manera 
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voluntària, retornin els diners cobrats indegudament per les clàusules sòl poden 
motivar nous enganys i fraus de la banca. En lloc d’aquesta intervenció improvisada a 
favor de la banca, el que el Govern ha de fer és complir les seves obligacions legals de 
protecció als consumidors i consumidores, i executar de manera immediata, universal 
i gratuïta una sentència tan important el inapel·lable del màxim tribunal europeu, 
promovent una solució extrajudicial de resolució del conflicte. 
 
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de 
les males pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d’operar una posició 
comuna harmonitzada amb el Banc d’Espanya que elimini aquesta clàusula dels 
contractes hipotecaris. És imprescindible articular els mecanismes normatius 
necessaris que permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes 
clàusules van ser un element fonamental de la crisi social de l’habitatge. Per culpa de 
les clàusules abusives milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les 
quotes hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups 
parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d’afectats, un 
projecte de llei amb l’objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment 
de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 
sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-154/15, C307/15 
i C-308/15, així com la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de 
desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament 
de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris, 
mitjançant una solució universal i realitzada amb les màximes garanties i rapidesa i 
alhora donar compliment a la sentència. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es 
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos 
de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del 
TJUE. 
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a 
les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim 
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents. 
 
Quart.- Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a 
organisme regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part 
de les entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de 
les persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació 
contra les clàusules sòl. 
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Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d’Economia, Indústria i 
Competitivitat a realitzar les actuacions d’inspecció, investigació i sanció necessàries 
sobre l’actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives. 
 
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats 
a les persones afectades. 
 
Setè.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades 
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a 
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades. 
 
Vuitè.- Oferir des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serveis gratuïts de 
primera acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu 
i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre 
els crèdits contractes en base a l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH). 
 
Novè.- Proposar a la delegació de Cornellà de Llobregat del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona la signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica 
d’aquestes persones. 
 
Desè.- Convocar, a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor a les 
persones directores de bancs i caixes del municipi per instar-los a fer totes les accions 
possibles per a realitzar una correcta informació i atenció a les persones afectades i a 
facilitar-los les tasques que han de portar a exercir el seu dret de devolució reconegut 
a la sentència del TJUE. En aquestes reunions hi estaran convidades, a més de les 
forces polítiques amb representació al consistori els/les representants de les 
associacions de veïns i veïnes del municipi. 
 
Onzè.- Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis 
d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament 
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on 
resideixin. 
 
Dotzè.- Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a 
les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a 
la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l’AMC. 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 2948: 
... 
 
Degut als últims canvis legislatius relatius a aquesta qüestió considerem oportú 
modificar els següents punts de la moció presentada per aquest mateix grup: 
 
Esmena de modificació 1: 
 
Modificar el paràgraf que comença per “A banda reclamem que les entitats 
financeres paguin tots els diners...” resultant d’aquesta manera: 
 
“A banda reclamen que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem. L’aprovació el 
passat 20 de gener del DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de 
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla insuficient: les 
persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els 
interessos que corresponen, en el menor temps possible i d’ofici”. 
 
 
Modificar l’ACORD 1 en aquest sentit: 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 
procediment d’urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un 
mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i 
d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 
Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i 
acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres 
contractes bancaris. 
 
 
Modificar l’ACORD 5 resultant de la següent manera: 
 
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat perquè des del respecte a l’autonomia dels 
diferents organismes recomani al Banc d’Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i 
la Competència l’inici d’actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries sobre 
l’actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 
 
 
Modificar l’ACORD 9 en aquest sentit: 
 
Novè.- Proposar a la delegació de Cornellà de Llobregat del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona la signatura d’un acord de col·laboració per a la defensa jurídica 
d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el funcionament del Servei 
d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 3000: 
... 
 
Addició a l’Acord 8: 
 
<<Oferir des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serveis gratuïts de primera 
acollida (informació i assessorament) objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les 
persones afectades per les clàusules sòl i sobre els crèdits contractats en base a Índex 
de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPF), així com dels efectes suspensius quant a 
l’exercici de drets que pot suposar el mecanisme de reclamació prèvia del RD-Llei 
1/2017>> 

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Substitució de l’acord 9 de l’esmena 1 d’ICV-EUiA-EP-E: 
 
“Instar l’Ajuntament a fer els tràmits oportuns a fi d’obrir a Cornellà, i així posar a 
disposició de tots els ciutadans afectats per deutes hipotecaris, un punt del Servei 
d’intermediació en Deutes de l’Habitatge, en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, per mitjà de la seva delegació a Cornellà.” 

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

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP que, 
una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Substitució de l’acord 10: 
 



 
 

 
 

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

 

 67 

“Informar a través de l’OMIC als responsables de les entitats financeres de la nostra 
ciutat per a instar-los a realitzar totes les accions possibles per a realitzar una 
correcta informació i atenció a les persones afectades, així com de l’existència de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà creada per aquesta Corporació.” 

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

 Esmena núm. 5 presentada verbalment pel Grup Municipal de C’s que, una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Addició a l’acord 2: 
 
“Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin 
com a part interessada en el procés si fos necessari i que actuïn en defensa dels 
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la 
sentència del TJUE.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:57:14 al 03:27:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=10634.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EP-E 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, i d’acord a 
l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, i d’acord a 
l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=10634.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=10634.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, i d’acord a 
l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, i d’acord a 
l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

... 
 
Hem estat testimonis els darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades com 
a abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis 
bancaris: clàusules sòl, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven 
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat, 
crèdits hipotecaris en què el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de referència 
de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses indegudament 
cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines 
municipals d’atenció al consumidor (OMICs), així com els diferents serveis 
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis 
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en 
aquestes oficines darrerament. 
 
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades “clàusules sòl i 
sostre que són aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els 
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d’interès variable. Aquestes 
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus 
d’interès (“clàusula sòl”) i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus 
prefixat per la mateixa entitat (“clàusula sostre”). 
 
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la 
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de 
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la “clàusula sòl” es troba 
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les 
baixades dels tipus d’interès. 
 
Segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb 
aquesta clàusula. 
 
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que 
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva, 
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Existeix 
el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les quantitats pagades des 
d’aquesta data. 
 
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no 
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per 
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions 
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava 
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la 
signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules. 
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És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats 
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal 
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però malgrat 
tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un bon 
coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la 
manera de poder exercir-los. 
 
D’altra banda la sentència 705/2015 de 23 de desembre del Tribunal Suprem va 
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el 
crèdit totes les despeses de formalització d’hipoteques, quan l’haurien assumir els 
bancs en la seva totalitat, perquè són les entitats les interessades a registrar 
l’escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l’Audiència Provincial de Saragossa, un 
jutjat de Pontevedra, un altre jutjat de Granollers i un d’Oviedo, almenys, han donat 
la raó als i les clients. Aquesta circumstància afecta almenys a sis milions 
d’hipoteques a l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores 
que volen recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca. 
 
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines 
municipals d’atenció al consumidor, així com els serveis oferts des d’altres 
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de 
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la 
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, 
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne 
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu. 
 
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin 
trobar en la debilitat de les persones reclamants i la confusió dels mecanismes una 
oportunitat de lucre, pren molt de sentit aquesta primera acollida als serveis 
municipals. És també important poder garantir la defensa jurídica d’aquelles persones 
i/o col·lectius mes vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris 
per interposar les seves demandes civils quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els 
casos que es tracti de persones afectades per l’impagament del seu crèdit hipotecari, 
poden ser assumits per les oficines d’intermediació de deutes en l’habitatge o les 
oficines municipals de l’habitatge. 
 
A banda reclamen que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones 
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem. L’aprovació el 
passat 20 de gener del DECRET LLEI 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de 
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl ens sembla insuficient: les 
persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els 
interessos que corresponen, en el menor temps possible i d’ofici. 
 
No cal esperar que sigui la justícia, cas a cas, la que resolgui un problema que neix de 
les males pràctiques de les entitats bancàries, per tant ha d’operar una posició 
comuna harmonitzada amb el Banc d’Espanya que elimini aquesta clàusula dels 
contractes hipotecaris. És imprescindible articular els mecanismes normatius 
necessaris que permetin reparar el dany causat. No es pot oblidar que aquestes 
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clàusules van ser un element fonamental de la crisi social de l’habitatge. Per culpa de 
les clàusules abusives milers de persones es van veure obligades a deixar de pagar les 
quotes hipotecàries i, en última instància, van ser desnonades. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat a tramitar el Decret Llei com a projecte de llei pel 
procediment d’urgència per a permetre la millora de l’articulat i per establir un 
mecanisme general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades i 
d’aquesta manera donar compliment a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal 
Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i 
acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres 
contractes bancaris. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es 
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos 
de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del 
TJUE. 
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la 
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a 
les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim 
sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents. 
 
Quart.- Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a 
organisme reguladors, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per 
part de les entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt 
de les persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació 
contra les clàusules sòl. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de l’Estat perquè des del respecte a l’autonomia dels 
diferents organismes recomani al Banc d’Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i 
la Competència l’inici d’actuacions inspectores i si escau de sanció necessàries sobre 
l’actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives. 
 
Sisè.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a 
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats 
a les persones afectades. 
 
Setè.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades 
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a 
defensa i demanda de restitució del drets de les persones afectades. 
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Vuitè.- Oferir des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serveis gratuïts de 
primera acollida (informació i assessorament) per garantir un assessorament objectiu 
i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl i sobre 
els crèdits contractes en base a l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH), 
així com dels efectes suspensius quant a l’exercici de drets que pot suposar el 
mecanisme de reclamació prèvia del RD-Llei 1/2017. 
 
Novè.- Instar l’Ajuntament a fer els tràmits oportuns a fi d’obrir a Cornellà, i així 
posar a disposició de tots els ciutadans afectats per deutes hipotecaris, un punt del 
Servei d’intermediació en Deutes de l’Habitatge, en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, per mitjà de la seva delegació a Cornellà. 
 
Desè.- Informar a través de l’OMIC als responsables de les entitats financeres de la 
nostra ciutat per a instar-los a realitzar totes les accions possibles per a realitzar una 
correcta informació i atenció a les persones afectades, així com de l’existència de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà creada per aquesta Corporació. 
 
Onzè.- Demanar els ens supramunicipals el suport necessari per reforçar els serveis 
d’atenció a les persones afectades, per garantir un primer servei d’assessorament 
professional i gratuït, independentment de la mida o les capacitats del municipi on 
resideixin. 
 
Dotzè.- Traslladar aquests acords a les associacions de consumidors del municipi, a 
les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a 
la Diputació de Barcelona (Lleida, Tarragona, Girona) a la FMC i a l’AMC. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
NOVENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A LA 
PROMOCIÓ DE LA “MARCA CORNELLÀ”.- 

Moció del PP, per a la 
promoció de la “Marca 
Cornellà”. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
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... 
 
Un any més el nostre país ha tornat a superar el seu propi record en visites 
turístiques, aconseguint en 2016 la xifra de 75 milions de visitants, una xifra que ens 
situa al capdavant dels països amb major nombre de turistes i que segons les dades 
avançades pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital van suposar que els 
visitants van deixar a Espanya 77.000 milions d'euros. 
 
Cornellà no pot ser aliena a aquest increment del turisme al nostre país, encara més, 
en trobar-se en una ubicació privilegiada, al costat tant de l'aeroport Barcelona-El 
Prat (un dels aeroports amb major trànsit aeri d'Europa) com d'una potència turística 
com Barcelona. 
 
En aquest sentit, és l'Ajuntament de Cornellà qui ha de posar en valor l'oferta 
hotelera, comercial, oci, esport, gastronòmica, serveis, turisme, etc. de la nostra 
ciutat, amb l'objectiu de donar un nou impuls al nostre sector productiu que permeti 
generar noves inversions econòmiques i la creació d'ocupacions directes als nostres 
veïns. 
 
El nostre grup municipal considera imprescindible que l'Ajuntament s'impliqui en 
l'atracció i fidelització de visitants de Cornellà, per aquest motiu considerem necessari 
la creació d'un plànol-guia, en coordinació amb els comerciants, associació 
d'empresaris, hostaleria, clubs esportius, restaurants, etc. que pugui recollir l'àmplia 
oferta de qualitat que ofereix la nostra ciutat. L’esmentat plànol-guia es distribuiria 
als espais d'oci i espectacles esportius de la nostra ciutat així com a la Fira de Cornellà 
en les dates en les quals hi ha algun tipus exposició, espectacle o esdeveniment. Així 
mateix, es podria dipositar en les oficines de turisme situades a l'Aeroport de 
Barcelona-El Prat i Estació de Sants de Barcelona llocs pel qual tots els dies passen 
milers de visitants per oci o per negocis. 
 
De la mateixa manera, i amb la finalitat de contribuir decididament a la promoció de 
la “Marca Cornellà”, a més òbviament de donar-li un espai a les xarxes socials i la 
seva corresponent pàgina web, considerem necessari realitzar una petita inversió en 
senyals vials indicatius tant a vianants que puguin visitar la nostra ciutat en transport 
públic com als conductors de l'adreça o ubicació dels principals centres d'oci, 
comercials, d'oci, turisme, esport, etc. que tant agraeixen els visitants a qualsevol 
ciutat. 
 
En definitiva, amb aquesta moció el Grup Municipal del Partit Popular proposem una 
major implicació de l'Ajuntament en la promoció de la “Marca Cornellà”, com a ciutat 
interessant per a l'allotjament tant per al turista que pretén visitar Barcelona com per 
al viatger de negocis i que, en qualsevol cas, ofereix una gran oferta d'oci, 
gastronòmica, turística, esportiva, etc. que fa de Cornellà una ciutat atractiva per a 
l'allotjament o visita. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple l'adopció dels 
següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Realitzar un decidit suport al sector empresarial de la nostra ciutat creant un 
plànol-guia que reculli l'oferta comercial, d'oci, esportiva, gastronòmica, mercats, 
hostaleria, etc. de Cornellà i contribuir així a l'expansió de la “Marca Cornellà”. 
 
Segon.- Realitzar un estudi per calcular l'impacte econòmic de la inversió en senyals 
vials indicatius per als visitants dels llocs d'interès en oci, restauració, hotels, centres 
esportius o comercials, mercats, etc. que facilitin l'orientació als visitants de Cornellà. 
 
Tercer.- Crear una pàgina web corporativa i desenvolupar tot el potencial que 
permeten les xarxes socials per ampliar la informació del plànol-guia a fi de potenciar 
la promoció de la “Marca Cornellà” i de la seva àmplia oferta en tots els sentits. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), amb registre d’entrada 3014. 
... 
 
La millora de la qualitat de vida a la nostra ciutat comporta, com a tot arreu, tenir en 
compte d’una manera transversal els factors productius, culturals, socials així com el 
proveïment dels mitjans necessaris per a la vida de la població. Aquesta millora ve 
indicada per l’equilibri dels diferents factors, que es condicionen i interactuen entre 
ells. En aquest sentit la promoció de l’activitat turística a la ciutat és un més dels 
factors productius que convé estudiar en el marc conjunt de les potencialitats de la 
ciutat. 
 
Actualment no es disposa d’una “Marca Cornellà” entesa com a instrument estudiat i 
elaborat de promoció de la ciutat, fet que no es aliè a l’actual avaluació general de la 
ciutat situada en un àmbit comarcal que esdevé sovint el “pati del darrere” de la gran 
ciutat i condicionada per uns recursos naturals molt limitats si es té en compte la seva 
sobreexplotació poblacional al tenir Cornellà un dels nivells més alts de densitat 
demogràfica de Catalunya. 
 
En aquest sentit es troba a faltar un pla estratègic de promoció de la ciutat sobre la 
base del patrimoni cultural, industrial, històric i natural de la Ciutat, amb la definició 
d’un programa d’inversions públiques i d’atracció d’inversions privades en la 
interstície privilegiada de la ciutat com a nucli ben comunicat, que tant esdevé porta 
de Barcelona com del Baix Llobregat. Aquest pla estratègic podria incloure les bases 
del que podria ser el disseny i la producció d’una “Marca Cornellà”, com instrument 
de promoció de la ciutat, disseny que comprendria la identificació dels elements 
necessaris per al seu desenvolupament. 
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Per tots aquests motius el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un pla estratègic de promoció de la ciutat amb l’objecte 
d’identificar els factors amb més potencialitat per a la promoció de Cornellà com 
àmbit territorial productiu, comercial, cultural, social i de qualitat de vida. Aquest pla 
estratègic definiria els instruments i els indicadors necessaris d’aquesta promoció a la 
vegada que definiria les línies d’inversions necessàries per endegar aquesta promoció. 
 
Segon.- El Pla Estratègic de promoció de la ciutat el redactarà l’equip de govern amb 
els tècnics de les àrees relacionades en els àmbits pertinents, amb la col·laboració 
dels sectors productius, comercials, de serveis i culturals de la ciutat i els diferents 
Consells sectorials de Participació. L’elaboració es durà a terme coordinadament amb 
el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb els serveis de turisme de la Diputació 
de Barcelona i amb Turisme de Barcelona a fi d’optimitzar les sinergies positives de 
promoció de Cornellà de Llobregat, com a porta de Barcelona i, a la vegada, part 
integrant de la comarca del Baix Llobregat. En darrer terme, el Consell de Ciutat 
emetrà dictamen sobre la proposta de pla estratègic a fi d’incorporar com a millora 
de governança el conjunt de factors, potencialitats i prioritats. 
 
Tercer.- L’elaboració d’aquest pla estratègic de promoció de la ciutat es durà a terme 
en el termini d’un any des de l’aprovació de la moció. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:27:10 al 03:50:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=12430.0 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Sotmesa a votació la moció 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=12430.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=12430.0
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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, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ INICIAL 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal 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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
DESENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A AUGMENTAR 
L’OFERTA D’ENSENYAMENT D’IDIOMES ESTRANGERS A CORNELLÀ.- 

Moció del PP, per a 
augmentar l’oferta d’ 
ensenyament d’idiomes 

estrangers a Cornellà. 

MOCIÓ (Inclou esmenes efectuades verbalment per part del Grup Proponent 
del PP) 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Quin dubte cap que l'aprenentatge d'idiomes estrangers sempre ha estat un element 
de valor afegit molt valorat al mercat laboral, si bé, a l'actualitat i de forma decisiva 
en el futur proper seran una eina imprescindible que permetran majors oportunitats 
al mercat laboral als qui parlin un o diversos idiomes estrangers. 
 
Desgraciadament, i a pesar que segons els últims estudis les xifres de persones a 
Espanya que almenys parlen correctament un idioma estranger s'han incrementat, el 
nostre país encara està lluny dels percentatges dels països nòrdics o de Bèlgica, per 
posar uns exemples. Així mateix, estem per sota dels països que tenen una “llengua 
forta” com pugui ser l'espanyol pel nombre de parlants, de manera que els ciutadans 
d'Alemanya, França o Itàlia presenten també millors percentatges en el coneixement 
d'alguna llengua estrangera. 
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Segurament, per la necessitat de la crisi econòmica que obliga a tots a un reciclatge o 
perquè cada vegada més els espanyols mantenim més relacions comercials amb 
països estrangers, o perquè cada vegada viatgem més, o simplement per pura 
inquietud intel·lectual, el cas és que cada vegada hi ha major demanda per aprendre 
idiomes estrangers. No obstant això, el creixement de la demanda, més si cap un 
moment econòmic com l'actual, no es correspon amb el de l'oferta existent per part 
de l'Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà. 
 
Per tots és sabut, que cada any són rebutjats moltíssims nous alumnes o demandants 
d'altres nivells, pel simple fet que falten places, per la qual cosa entenem que la 
Generalitat de Catalunya ha de ser sensible i procurar ampliar les places a l'Escola 
Oficial d'Idiomes de Cornellà, tant d'Anglès, Francès i Alemany (en ser les més 
demandades), com de qualsevol altra llengua en la qual s'hagi produït un increment 
significatiu de la demanda, així com incrementar també l'oferta de cursos d'idiomes 
estrangers online. El coneixement d'idiomes és una eina que ens fa ser més 
competitius al mercat laboral i que, per tant, l'Administració no pot ser aliena a 
aquesta realitat i ha de procurar facilitar l'ensenyament de llengües estrangeres al 
major nombre de ciutadans possible. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar les places d'ensenyament 
de llengua estrangera a l'Escola Oficial d'Idiomes a Cornellà, almenys, d'anglès, 
francès i alemany en els seus diferents nivells, així com de qualsevol altra llengua en 
la qual s'hagi produït un increment significatiu de la demanda, i en tots dos casos 
l'increment de places ha de ser tant en la seva modalitat presencial com a via online. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya que en l'assignació de places es prioritzi 
als demandants que es trobin en situació de desocupació de llarga durada o joves 
menors de 30 anys. 
 
Tercer.- Que mentre s'incrementa l'oferta per part de l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Cornellà, l'Ajuntament augmenti la seva oferta pública en la “Escola d’Adults” 
d'anglès en el nivell que actualment s'ofereix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal de Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà (CEC-CPC), amb registre d’entrada 2962. 
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... 
 
El dret a l’educació és un dels drets fonamentals de primer ordre a la nostra societat 
gràcies a les lluites socials que el van guanyar i que el mantenen dia rere dia. Es 
tracta d’un dret que, més enllà de la primera escolarització, ha de significar la 
possibilitat d’accedir a tota mena de formacions sense discriminació per motius 
econòmics, de gènere, de lloc d’origen o d’edat. 
 
L’aprenentatge de llengües, per tant, no n’és aliè. Tothom qui ho vulgui ha de poder 
formar-se en aquest àmbit, sigui per la voluntat de conèixer altres cultures, per 
accedir a determinats llocs de feina o simplement per la realització personal que 
comporta. Alhora, el plurilingüisme és un clar valor afegit que aporta, a qui 
l’adquireix, noves visions del món lluny de l’etnocentrisme així com una major 
sensibilitat davant la diferència, allunyant-se així del racisme i la xenofòbia. 
 
Pel que fa a la realitat de les escoles oficials d’idiomes (EOI), que haurien de ser l’eina 
que permetés accedir a aquest dret a les persones que no es poden permetre cursos 
privats, bona part de la població hi veu unes taxes abusives o que, en tot cas, fan que 
l’aprenentatge de llengües deixi de ser una prioritat. Alhora, el nombre de places és 
especialment limitat a l’EOI de Cornellà i no es correspon amb la demanda creixent, 
mentre la selecció es fa mitjançant un sistema de sorteig, que no respon a cap 
necessitat objectiva. 
 
Cal, per tant, que en el marc de la promoció de l’aprenentatge de llengües, les EOI 
tinguin un clar caràcter de centre de formació públic, amb un nombre de places 
adequat, uns preus públics relatius a la renda i un sistema d’assignació de places que 
respongui a les necessitats socials. 
 
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya a incrementar les places de l’EOI de 
Cornellà, tant presencials com a distància, a fi de respondre a la demanda creixent 
dels cursos d’idiomes. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a implementar un sistema de pagament 
segons rendes i a prioritzar, en l’assignació de places, col·lectius com desocupats de 
llarga durada, joves, majors de 65 anys o famílies amb rendes baixes. 
 
Tercer.- Estudiar, mentre el pagament no sigui en funció de la renda, la possibilitat 
d’incorporar al pressupost municipal del 2018 una partida destinada a ajuts a famílies 
amb rendes baixes per accedir a l’EOI. 
 
Quart.- Estudiar, mentre no s’incrementi l’oferta a l’EOI, la possibilitat d’augmentar el 
nombre de places en els curos d’anglès de l’Escola d’Adults. 
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Cinquè.- Traslladar aquests acords a l’Escola Oficial d’Idiomes de Cornellà, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a les entitats de la 
ciutat dels àmbits cultural i educatiu. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal del PCS-CP: 
... 
 
Modificació tercer Acord: 
 
Tercer.- Que mentre s'incrementa l'oferta per part de l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Cornellà, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya augmenti 
la seva oferta pública en la “Escola d’Adults” d'anglès en el nivell que actualment 
s'ofereix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:50:13 al 04:12:05 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=13813.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP, 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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=13813.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=13813.0
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal del 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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

... 
 
Quin dubte cap que l'aprenentatge d'idiomes estrangers sempre ha estat un element 
de valor afegit molt valorat al mercat laboral, si bé, a l'actualitat i de forma decisiva 
en el futur proper seran una eina imprescindible que permetran majors oportunitats 
al mercat laboral als qui parlin un o diversos idiomes estrangers. 
 
Desgraciadament, i a pesar que segons els últims estudis les xifres de persones a 
Espanya que almenys parlen correctament un idioma estranger s'han incrementat, el 
nostre país encara està lluny dels percentatges dels països nòrdics o de Bèlgica, per 
posar uns exemples. Així mateix, estem per sota dels països que tenen una “llengua 
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forta” com pugui ser l'espanyol pel nombre de parlants, de manera que els ciutadans 
d'Alemanya, França o Itàlia presenten també millors percentatges en el coneixement 
d'alguna llengua estrangera. 
 
Segurament, per la necessitat de la crisi econòmica que obliga a tots a un reciclatge o 
perquè cada vegada més els espanyols mantenim més relacions comercials amb 
països estrangers, o perquè cada vegada viatgem més, o simplement per pura 
inquietud intel·lectual, el cas és que cada vegada hi ha major demanda per aprendre 
idiomes estrangers. No obstant això, el creixement de la demanda, més si cap un 
moment econòmic com l'actual, no es correspon amb el de l'oferta existent per part 
de l'Escola Oficial d'Idiomes de Cornellà. 
 
Per tots és sabut, que cada any són rebutjats moltíssims nous alumnes o demandants 
d'altres nivells, pel simple fet que falten places, per la qual cosa entenem que la 
Generalitat de Catalunya ha de ser sensible i procurar ampliar les places a l'Escola 
Oficial d'Idiomes de Cornellà, tant d'Anglès, Francès i Alemany (en ser les més 
demandades), com de qualsevol altra llengua en la qual s'hagi produït un increment 
significatiu de la demanda, així com incrementar també l'oferta de cursos d'idiomes 
estrangers online. El coneixement d'idiomes és una eina que ens fa ser més 
competitius al mercat laboral i que, per tant, l'Administració no pot ser aliena a 
aquesta realitat i ha de procurar facilitar l'ensenyament de llengües estrangeres al 
major nombre de ciutadans possible. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar les places d'ensenyament 
de llengua estrangera a l'Escola Oficial d'Idiomes a Cornellà, almenys, d'anglès, 
francès i alemany en els seus diferents nivells, així com de qualsevol altra llengua en 
la qual s'hagi produït un increment significatiu de la demanda, i en tots dos casos 
l'increment de places ha de ser tant en la seva modalitat presencial com a via online. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya que en l'assignació de places es prioritzi 
als demandants que es trobin en situació de desocupació de llarga durada, joves 
menors de 30 anys o majors de 65 anys, i que baixi les taxes d’inscripció dels alumnes 
independentment de la seva situació i curs. 
 
Tercer.- Que mentre s'incrementa l'oferta per part de l'Escola Oficial d'Idiomes de 
Cornellà, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya augmenti la 
seva oferta pública en la “Escola d’Adults” d'anglès en el nivell que actualment 
s'ofereix. 

... 
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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 del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

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

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

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:12:06 al 04:23:40 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159d
fc0321b0002?startAt=15126.0 
 
 
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’han presentat dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem que s’elabori una normativa per tal de regular i ordenar l’oferta 
d’Habitatges d’Ús Turístic (HUTs) de la ciutat, i anticipar-se a possibles problemes 
potencials de convivència. Pels següents motius: 
 
1.- Si no hi ha tasca d’inspecció NO ES POT SABER quina és la veritable dimensió del 

fenomen, ni la seva evolució. No es pot dir que no hi ha problema si no es coneixen 
les xifres. 

 
2.- La manca de control de l’activitat pot provocar, com de fet ja està succeint a altres 

ciutats, perjudicis a: 
 

- Les ciutadanes i ciutadans residents, que han vist com s’apujaven encara més 
els preus dels lloguers artificialment. 

 
- La resta d’operadors del sector turístic que pateixen competència deslleial. 
 
- I finalment a tots els habitants de Cornellà que atenen les seves obligacions 

amb l’Ajuntament, i que difícilment comprendrien com, algú que es beneficia 
del bé comú, no contribueix de la mateixa manera, davant la inacció de 
l’Ajuntament. 

 
I és que els ingressos que obtingués el municipi bé es podrien dedicar íntegrament a 
despesa social, per exemple, a polítiques d’habitatge. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Veïns del barri del Pedró sol·liciten que s’habiliti una zona amplia on es pugui deixar 
anar als gossos i que no sigui el pipican que és un espai molt reduït, doncs no hi ha 
cap zona on es pugui passejar amb els animals sense lligar. 

... 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=15126.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a60159dfc0321b0002?startAt=15126.0
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Primera Pregunta 
... 
 
Atesa la creixent preocupació per l’activitat dels habitatges d’ús turístic als municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Atès que el marc normatiu fixat pel decret 159/2012 d’establiments d’allotjament 
turístic ha estat complementat per normativa municipal específica a diferents 
ajuntaments afectats, entre d’altres Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat o Santa 
Coloma de Gramenet. 
 
Atès que al Registre de Turisme de Catalunya on pot comprovar que a data 25/01/17 
hi ha deu (10) fitxes corresponents a habitatges turístics a la ciutat, però se n’han 
detectat més. 
 
Es planteja les següents 
 
PREGUNTES: 
 
1.- Quin és el cens ACTUALITZAT dels habitatges d’ús turístic que realitzen aquesta 

activitat a la ciutat i quants funcionen d’acord a la normativa i quants ho fan sense 
ajustar-se a la mateixa i se n’ha obert algun expedient sancionador. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
2.- Quina és la normativa municipal aprovada per regular el sector i quines tasques 

d’inspecció i per part de quins departaments s’estan duent a terme: 
 

1.- Per garantir un correcte desenvolupament de l’activitat dels habitatges d’ús 
turístic legals a la ciutat. 

 
2.- Per detectar els habitatges d’ús turístic que funcionen a la ciutat fora de la 

normativa vigent. 

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

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat dos precs, que una vegada traduïts a la llengua 
catalana, resten com segueix: 
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Primer Prec 
... 
 
Atenent als serveis mínims que els municipis han de prestar als conciutadans i sota el 
principi de responsabilitat de l'Administració davant els particulars en cas de lesió, 
dany i/o perjudici sobre els seus béns o drets donada la competència pròpia dels 
Ajuntaments sobre la pavimentació i manteniment de les vies públiques urbanes; 
donada l'escassa qualitat tècnica del paviment existent a l'entorn de la plaça Marsans 
(triga a assecar-se, provoca nombroses relliscades en els vianants, etc.); PREGUEM es 
renovi el paviment de l'entorn de l'esmentada plaça amb les mateixes 
característiques del ja col·locat, per exemple, al carrer Miranda el paviment del qual 
ofereix major seguretat en situació de paviment mullat o humit. 

... 
 
Segon Prec 
.... 
 
Aquest Grup Municipal, sempre ha estat sensible a les propostes de millora de 
l'accessibilitat a la nostra ciutat que minimitzin els impactes negatius i maximitzin 
l'augment de la integració social aportant una accessibilitat més universal. 
 
Sent responsables i respectuosos amb la seguretat dels col·lectius més vulnerables en 
un disseny urbà de la ciutat de Cornellà i que permeti atendre les queixes plantejades 
per conciutadans. 
 
PREGUEM 
 
Que el Govern Municipal realitzi un estudi exhaustiu d'aquells passos que per la seva 
afluència, amplària de calçada o proximitat a serveis requereixin ser dotats d'una 
millor accessibilitat i seguretat i una vegada obtingudes les conclusions, s'instal·lin 
semàfors amb temporitzador visible i senyal acústic associat, integrant aquestes 
actuacions si calgués en el futur Pla de Mobilitat. 

... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat verbalment dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Relativa a la partida que es va aprovar als pressupostos participatius relativa a les 
càmeres de seguretat.  
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Voldríem saber en quina situació està aquest projecte. Si hi ha cap projecte redactat 
al respecte. I algun tipus de planificació de com i on s’instal·laran aquestes càmeres 
de seguretat a la ciutat. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Voldríem preguntar quin és l’estat del deute que té la Generalitat de Catalunya amb 
Cornellà, amb la ciutat, a 31 de desembre de 2016 en cadascuna de les partides o 
àrees i la situació processal, si es que s’hagués interposat cap mena de demanda 
judicial en reclamació de la mateixa. 

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

 Per part del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Un efecte de la limitació de les possibilitats de presentar mocions que tenim els grups. 
En tot cas, a la vista està, que ja es suficient amb les que podem presentar però en tot 
cas transformem una cosa que hauria de ser una moció en un prec.  
 
Hem rebut, el mon local en general, una petició de la gent, de les plataformes que 
estan desenvolupant la campanya “Casa nostra és casa vostra”, de sumar-nos i de ser 
agents impulsors de la campanya.  
 
Crec que és conegut per tots i totes la capacitat que està tenint la ciutadania dons en 
mobilitzar-se en relació a la crisi dels refugiats o l’emergència humanitària que estem 
vivint en el nostre continent, en aquest cas, però en el mon en general. I en aquest 
sentit, el mon local, sempre ens hem mobilitzat. 
 
El Fons Català de Cooperació ens va fer arribar una moció tipus perquè la 
presentéssim. Entenem que no hi ha possibilitat de fer-ho, però si que demanaríem 
que l’Ajuntament es sumes a la campanya d’acollida de la població de refugiats en 
transit a Europa víctimes dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català 
de Cooperació i Desenvolupament. Com que col·laborem amb el Fons, entenem que, 
preguem que l’Ajuntament s’incorpori a aquesta campanya i aprofitem també per 
demanar que la ciutadania de Cornellà s’afegeixi a les mobilitzacions del 18 de febrer, 
reclamant que volem acollir, que casa nostra és casa vostra. 

... 
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Segon Prec 
... 
 
Té relació amb una demanda que ens ha fet arribar alguns ciutadans en relació a les 
possibilitats d’analitzar l’horari d’obertura de les biblioteques de la nostra ciutat, per 
intentar cobrir el màxim de franges horàries.  
 
Entenem que hi ha algun dia al matí que hi ha dificultats. No sabem si no es pot obrir 
per alguna qüestió o, en tot cas, no han d’obrir totes les biblioteques sinó fer-ho de 
manera combinada la possibilitat de que alguna de les biblioteques estigui oberta 
sempre a la nostra ciutat. 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Preguem que l’Ajuntament adopti la Norma Granada, com a mètode per donar valor 
als arbres de la ciutat, no sols econòmic, sinó també per avaluar el patrimoni verd de 
la ciutadania de Cornellà i donar suport objectiu per establir els plans de gestió dels 
parcs urbans, espais verds i de l’arbrat de la ciutat. 

... 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Cornellà té assignada la quantitat de 9.639.875,84 € per als Programes d’Actuació de 
Millora Urbana provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al període 2016-
2019. 
 
Concretament, la pregunta és, a quins projectes l’Ajuntament vol destinar aquests 
diners i quines assignacions i per quins projectes estan previstes demanar aquests 
l’any 2017, exactament. Atès que no consta cap petició per l’any 2016 ni tampoc cap 
per l’any 2017. 

... 
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 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Segon l’escuet full de seguiment de mocions, s’indica que la moció per garantir la 
laïcitat que va incorporar una esmena d’Esquerra per la creació d’un Consell 
Interreligiós està finalitzada. I en cap cas tenim constància de que s’hagi creat ni 
reunit aquest Consell. 
 
Llavors la pregunta és, s’ha creat i reunit aquest Consell i quina és la finalització real 
d’aquesta Moció?. I podríem preguntar de totes les altres, també. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem a l’equip de govern que a la propera Comissió d’Economia i Innovació 
s’inclogui a l’Ordre del Dia el seguiment de les mocions aprovades en aquest plenari. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Preguem la convocatòria del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió per 
tractar la problemàtica del programa “Les veus de la Ciutat”, que porta tres edicions 
sense retransmetre, ja que alguns grups municipals no han participat i no s’ha arribat 
al quòrum necessari. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Té l’equip de govern una estimació pressupostària de la quantitat total que suposarà 
el projecte Cornellà Natura? 

... 
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Resposta verbal de l’Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
No. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Sap l’equip de govern quan s’iniciaran les obres del nou Skate Park? 

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

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Preguem que l’Alcalde ens informi sobre les reunions en les que han pogut participar 
regidors o regidores que formen part de l’equip de govern, en relació a potenciar els 
futurs usos dels terrenys on en l’actualitat es troben les instal·lacions de la Federació 
Catalana de Tennis. 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, senyor Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Jo no he participat ni he tingut mai cap reunió per parlar del tema de la Federació 
Catalana de Tennis. Per tant, ja queda clar el prec. 
 
I també aprofito per dir que en les reunions que s’han tingut per part del regidor, 
senyor Sergio Fernández, sempre se’ls ha dit el mateix, la finalitat d’aquella parcel·la 
és la que és. No hi ha més. 
 
I, per tant, sobra qualsevol especulació sobre aquest tema. 

... 
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 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En relació als murals que s’han realitzat en les darreres setmanes o en els darrers 
mesos a la ciutat. Sense entrar a valorar el que suposen, del que si tenim coneixement 
es que en alguns llocs concrets on s’han fet aquests murals s’han retirat el punts 
d’informació on les entitats i la ciutadania poden enganxar cartells i expressar-se 
lliurament. Entenem que això és un dret bàsic. Entenem que això ha passat o tenim 
coneixement de que això ha passat com a mínim a l’avinguda Sant Ildefons i a la 
plaça de l’Estació. 
 
El que pregaríem, entenem que al mateix lloc on el mural no perquè el taparien i 
entenem que era la finalitat, però que es tornin a col·locar en el lloc més proper 
possible i que tingui la mateixa visibilització, si pot ser més, per tal de garantir aquest 
dret. 

... 
 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El 2 de maig de 2016 es va publicar a la web de l’Ajuntament que es destinarien 
900.000 € per afavorir l’accés a un lloguer digne i assequible, contactant amb 
propietaris que tinguessin habitatges buits i assegurar-los el cobrament del lloguer. 
 
D’altra banda, en aquesta mateixa publicació es feia referència a la recuperació de 18 
pisos provinents d’entitats bancàries i destinats a lloguer social.  
 
Voldríem saber quants pisos s’han aconseguit llogar amb aquest fons de 900.000 € i 
quant queda d’aquest fons?. Quants pisos més, provinents d’entitats bancàries, s’han 
recuperat per a lloguer social?. I quines seran les properes accions d’aquest govern 
per augmentar el parc d’habitatge social municipal?. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
En referència a l’Arxiu Històric, que tenim coneixement que es troba tancat des de fa 
mesos. I voldríem saber quan està previst que es torni a obrir?, ja que ara no es pot 
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consultar documentació i hi ha investigadors i investigadores que no poden consultar-
la, perquè no s’està prestant el servei. 

... 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-tres hores i vint-i-cinc minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb 
mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 26 de gener de 2017, la qual ha estat aprovada en data 23 de febrer de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 24 de febrer de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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