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ACTA PLE NÚM. 2/17 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 23 DE FEBRER 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 23 DE FEBRER DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 23 de 
febrer 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 



 2 

 
 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Jose David García Muñoz 
 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. 1/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 DE GENER D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 1/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:57 al 00:02:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=117.0 
 
 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=117.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=117.0
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PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 470/17 de data 1 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15, de data 9 d’octubre, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 4740/15 de 9 de novembre, núm. 516/16, de 11 
de febrer, núm. 1228/16 18 de març , núm. 2652/16 de 6 de juny, i núm. 2786/16, de 
16 de juny, es va procedir a designar als membres que havien d’integrar el Ple del 
Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en aquest sector 
d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 24 de gener d’enguany, es posa en coneixement de 
la Secretaria General que el Partit Demòcrata Europeu Català de Cornella de 
Llobregat, ha manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha acompanyat 
document signat per l’entitat proposant les persones que l’han de representar. 
 
Atès que la incorporació d’aquesta entitat al Consell provoca que el número d’entitats 
ciutadanes representades sigui superior al número màxim inicialment previst, i que 
l’article 6 del Reglament Orgànic d’aquest Consell de participació contempla la 
possibilitat que, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia, es pugui ampliar aquest 
número màxim de representants de les Entitats ciutadanes. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 27 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nou membre integrant del 
Ple a l’Entitat Ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà representada per les 
persones que així mateix s’especifiquen: 
 

 Partit Demòcrata Europeu Català de Cornellà de Llobregat 
 

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

... 
 
- Decret núm. 471/17 de data 1 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3271/15, de 31 de juliol, posteriorment modificat 
pels Decrets 5469/15 de 24 de desembre i 2010/16 de 24 d’abril, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell 
Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en aquest sector 
d’activitat municipal. 
 
Atès que en aquest mateix Decret es va procedir a nomenar a la Senyora Cristina 
Gonzalo Martínez, Directora de Salut d’aquest Ajuntament, com a Secretaria d’aquest 
Consell. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 25 de gener de 2017, el Tinent d’Alcalde de 
Territori i Sostenibilitat proposa el nomenament accidental de la Sra. Adela Garcia 
Trigo, Técnica municipal de Salut, a fi que, amb caràcter  accidental, desenvolupi les 
funcions de Secretaria del Consell Municipal de Salut de Cornellà, mentre la seva 
titular, Sra. Cristina González Martínez, es trobi en situació d’excedència per cura d’un 
fill. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i a 
la vista la proposta efectuada pel Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar, amb efectes del dia d’avui, a la senyora Adela Garcia Trigo, 
Funcionària interina i Tècnica de Salut d’aquest Ajuntament, perquè, amb caràcter 
accidental, desenvolupi les funcions de Secretaria del Consell Municipal de Salut de 
Cornellà atribuïdes a aquest càrrec per l’article 13 del seu Reglament Orgànic, mentre 
la seva titular, Sra. Cristina González Martínez, es trobi en situació d’excedència per 
cura d’un fill. 
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Aquest nomenament tindrà vigència fins que la titular, senyora Cristina Gonzalo 
Martínez, es reincorpori de la seva excedència, moment en el que recuperarà de les 
seves funcions de forma automàtica. 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a l’article 22 del 
ROM, en concordança amb l'article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 662/17 de data 8 de febrer 
... 
 
Un dels objectius estratègics d’aquest Ajuntament és cohesionar el conjunt d’accions 
que en l’àmbit municipal es realitzen per l’articulació d’un territori més sostenible 
medi-ambientalment. El projecte “Cornellà Natura” presenta com a eix vertebrador 
del futur desenvolupament de la ciutat en el camp de la sostenibilitat ambiental i en 
el terreny d’influència en la cohesió social, una reflexió que consisteix en una nova 
transformació urbana de la ciutat, impulsant actuacions per millorar i modernitzar el 
patrimoni verd, ambiental, urbà i social generat durant els darrers anys, amb 
l’objectiu de naturalitzar per humanitzar la ciutat. 
 
Cornellà ha realitzat una gran transformació en els darrers 25 anys, adequant-se a la 
demanda de la ciutadania, generant els equipaments i serveis que requeria una ciutat 
del segle XXI, i ara es vol donar un nou pas endavant, per seguir sent una ciutat 
moderna i acollidora, amb un espai públic que exerceix d’àgora i de lloc comú i, per 
tant, que permet formular noves polítiques urbanes - territorials per millorar la 
vertebració urbana i social de la ciutat. 
 
En la presentació del projecte Cornellà Natura s’indicava que el procés havia de fer-se 
des del protagonisme d’una ciutadania activa i coresponsable en totes les decisions 
que afectessin el desenvolupament de les actuacions incloses dins del marc de 
desenvolupament d’aquest projecte, la construcció de nous consensos és 
imprescindible per comunicar, i sensibilitzar no tant sols en relació als projectes sinó 
en les conseqüències culturals que afecten la proliferació de nous hàbits i valors. 
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El pla director d’aquest projecte se centra a interconnectar les diferents zones verdes 
que disposa la ciutat, com són els grans parcs, el riu Llobregat i les zones enjardinades 
a places i diferents indrets de la ciutat; i es planteja en cinc grans eixos que ho fan 
possible, per tal de convertir la ciutat en un lloc més acollidor, integrant el paisatge 
urbà en la natura.  
 
El Pla preveu que l’inici de la seva implantació es fes a partir de l’any 2016 i que 
s’estengués en el temps, amb un termini d’execució al voltant dels deu anys, fins a 
aconseguir diversos anells de vegetació al voltant i a l’interior de la ciutat, i que es 
converteixin en petits pulmons que reorganitzin l’espai fent-lo més habitable i 
sostenible. 
 
Es considera que pel desenvolupament integral d’aquest projecte municipal, 
l’organització cal ser complementada amb un nou instrument transversal que pugui 
donar un impuls i una consolidació al desenvolupament d’aquest projecte estratègic 
en el qual intervenen molts agents, als efectes d’establir un marc de planificació i 
enllaç organitzatiu per la realització del conjunt d’actuacions que s’hauran de 
desenvolupar; i que totes elles estiguin emmarcades sota un mateix segell 
identificador. 
 
En el passat es va produir una primera experiència amb la constitució d’agències de 
gestió de polítiques públiques nascudes per explorar noves fórmules complementàries 
a l’organització tradicional, per poder elaborar i executar programes d’actuació amb 
l’objectiu de donar una millor resposta a les noves necessitats i els nous reptes de la 
ciutat en diferents sectors, amb la participació i implicació de diferents àrees de 
gestió, que reforcessin la direcció dels projectes, accentuant la coordinació i 
cooperació interdepartamental. 
 
Tenint en compte els seus continguts, així com l’anàlisi de les experiències realitzades 
en la nostra organització, com altres que s’estan portant a terme en altres municipis, 
permet pensar que la fórmula més acurada per tal d’impulsar i consolidar aquest 
projecte estratègic transversal seria la creació d’una agència de gestió pública, sota la 
direcció política de l’Àrea d’Innovació i Presidència i la creació d’una Direcció Tècnica, 
amb una àmplia composició tècnica en què els tècnics responsables de tots els 
departaments que poden intervenir en totes i cadascuna de les actuacions que es 
desenvolupin dins de l’espai públic que afectin directament o indirectament al Pla 
Director del Cornellà Natura, i a altres actuacions que es realitzen en el camp 
ambiental, o d’innovació social i urbana per exemple, formin part d’ella. 
 
És necessari pel seu desenvolupament l’establiment d’uns objectius específics 
relacionat amb l’orientació, anàlisis, planificació, la promoció i sensibilització; així 
com una definició de les tasques concretes, amb coordinació i col·laboració amb les 
diferents àrees de treball relacionades amb la naturalització de la ciutat, la mobilitat 
sostenible, la qualitat del medi ambient, els hàbits de consum, el paper dels diferents 
espais naturals de la ciutat, així com una determinació de la seva funcionalitat 
organitzativa; per tal de poder desenvolupar correctament la seva missió.  
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L’estructura de l’Agència, ha de contemplar una composició política - tècnica en què 
hi estigui present els diferents responsables polítics del projecte Cornellà Natura i de 
Medi Ambient, presidida pel responsable del projecte vertebrador, amb una Direcció 
Técnica assumida per un tècnic de l’àrea de Medi Ambient, i els responsables tècnics 
de les àrees i departaments funcionals de l’Ajuntament i les empreses municipals 
ProCornellà i Tecsalsa que participin en les actuacions d’aquest projecte transversal. 
 
L’aprovació de la creació d’aquest nou instrument de gestió de funcionament, 
estructura, definició d’objectius i àrees de treball, és competència d’aquesta alcaldia 
d’acord amb les atribucions de l’Alcaldia, d’acord amb el que preveuen els articles 4 
1a) i 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. Per això, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Crear l’Agència d’Estudis i Actuacions Ambientals, estructura, definició 
d’objectius i àrees de treball, de naturalesa consultiva, com a àmbit de coordinació i 
com a òrgan complementari de l’organització, amb dependència jeràrquica d’aquesta 
Alcaldia; amb els objectius estratègics relacionats amb l’orientació, anàlisis, 
planificació, promoció i sensibilització, inclouen les següents finalitats: 
 

 L’anàlisi de l’entorn quotidià i concreció de l’objecte del treball. 

 El desenvolupament de l’estratègia corporativa d’intervenció. 

 L’assignació dels instruments i recursos per al desenvolupament del projecte 
d’actuació. 

 La validació de les actuacions que s’hagin de portar a terme dins del marc dels 
projectes del Pla Estratègic. 

 L’avaluació dels plans d’actuació. 
 
Segon.- Establir les següents tasques, amb coordinació amb les diferents àrees de 
treball relacionades amb la naturalització de la ciutat, la mobilitat sostenible, la 
qualitat del medi ambient, els hàbits de consum, i el paper dels diferents espais 
naturals de la ciutat: 
 

 La consolidació i interiorització del projecte estratègic Cornellà Natura.  

 La recopilació de la millor informació disponible per la gestió, anàlisis i utilització 
per tal de poder recolzar la formulació de les polítiques urbanes i territorials més 
eficaces. 

 L’anàlisi del funcionament del municipi com un sistema ambiental, social i 
econòmic, per tal d’utilitzar aquest coneixement amb la planificació local de les 
actuacions a desenvolupar 

 La incorporació en els plans i projectes municipals de les orientacions i propostes 
que recull el Pla Director del Cornellà Natura, per tal d’articular nous escenaris de 
ciutat i territori més sostenibles. 
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 La promoció de programes i accions encaminades a fomentar la formació, 
informació, sensibilització i la participació ciutadana en matèries de sostenibilitat 
urbana i territorial; garantint la participació dels agents socials i econòmics 
implicats en cada actuació o projecte. 

 L’impuls i coordinació del treball transversal en les actuacions i projectes que es 
desenvolupin i afectin l’espai públic. 

 
Tercer.- Aprovar l’estructura de l’Agència que a continuació s’indica i les designacions 
següents: 
 
President: L’Alcalde o persona en qui delegui 
 
Vicepresidenta executiva: Emilia Briones Matamales, Tinent d’Alcalde i Regidora 
delegada d’Innovació Urbana i Presidència 
 
Vicepresident: Manuel Ceballos Morillo, Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat. 
 
Coordinadora Tècnica: Virginia Vallvé Cádiz 
 
Composició Tècnica: 
 

 Mari Luz Araujo Cantón 

 David Calabuig Aracil 

 Andrés Doblas Gómez 

 Joan Fernández Trabal 

 Adela García Trigo  

 Oscar Mestre Cabistany 

 Ramon Montserrat Martínez 

 Francesc Javier Roa López 

 Daniel Serarols Sánchez 

 Salvador Valls Cuello 

 Manel Castells Gasulla 

 Ricart Casademont Altimira 

 Joel Piquè Espart 
 
Secretari/ària: La de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui. 
 
Quart.- Establir que el seu règim intern de funcionament i el seu règim de sessions de 
treball haurà de ser establerta per la direcció política, atenent la corresponent 
proposta tècnica que se li formuli, i aprovada per l’Alcaldia. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que se celebri, així com a totes les persones designades, als efectes oportuns. 
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Setè.- Publicar el contingut de la present resolució en el Portal de Transparència 
d’aquest Ajuntament. 

... 
 
 
- Decret núm. 809/17 de data 15 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3208/15, de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4742/2015 de 9 de novembre, núm. 514/16 de 11 de 
febrer i núm. 4836/16 de 7 de novembre, es va procedir a designar als membres que 
havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat, 
òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i instrument de participació 
ciutadana en aquest sector d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 7 de febrer de 2017 remès per l’Associació Cultural 
Galega Rosalia de Castro, proposa modificar al titular que representa a aquesta en el 
referit òrgan. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament efectuat a favor del senyor Alfonso Rico 
Garcia, com a representant titular de l’Associació Cultural Galega Rosalia de Castro 
en el Ple del Consell Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Nomenar al senyor Oliver Fernández Expósito, com a representant titular de 
l’Associació Cultural Galega Rosalia de Castro en el Ple del Consell Municipal de 
Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, al Secretari del 
Consell i al Departament de Cultura, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, 
en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:33 al 00:04:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=153.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
RADIODIFUSIÓ, PER L’EXERCICI 2017.- 

Aprovar la modificació de 

la plantilla del personal de 
l’Ajuntament i l’Institut 
Municipal de Radiodifusió. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de la plantilla de personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2017, que es va aprovar pel Ple de la 
Corporació en data 27 d’octubre de 2016.  
 
Atesa la necessitat d’augmentar les places de Medi Ambient del grup A-1 
corresponents a l’Escala de l’Administració Especial, sots escala de Comeses Especials. 
 
Atès el que estableixen els articles 25, 27 i 54 del Reglament del Personal de les 
Entitats Locals, l’article 22.2.i de la Llei 7/1985 i l’article 283 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003. 
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i funcionals 
esdevingudes respecte de la reorientació del departament de Medi Ambient. 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=153.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=153.0
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ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació plantilla del personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió aprovada pel ple del dia 27 d’octubre de 2016, 
que figura en el document annex I, i que forma part integrant del present acord, de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 25 i 27 i 54 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 22.2.i de la Llei 7/1985 i l’article 283 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 
2/2003. 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació I a la pàgina web de la Corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre la composició de la Plantilla, 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. 
 
 
 
ANNEX I 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
 

ANY: 2017 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 

Nombre 
Places 

Denominació Grup 

 
 
I) FUNCIONARIS/ÀRIES D’HABILITACIÓ NACIONAL 
 

1 Subescala de Secretaria A-1 

2 Subescala d’Intervenció-Tresoreria A-1 
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II) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Titulat/da A-1 

 
B) ADMINISTRATIU/TIVA 
 

98 Administratiu/tiva C-1 

 
C) AUXILIAR 
 

8 Auxiliar Administratiu/tiva C-2 

 
E) SUBALTERN/A 
 

44 Subaltern/a S/T 

 
 
III) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 
a) SOTS-ESCALA TÈCNICA 
 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

4 Enginyer/a Industrial A-1 

7 Arquitecte/a A-1 

12 Advocat/da A-1 

2 Arxiver/a A-1 

5 Ciències econòmiques i empresarials A-1 

3 Psicòleg/a A-1 

1 Educació A-1 

 
B) TÈCNIC DE GRAU MIG 
 

15 Gestió Pública A-2 

8 Arquitecte/a Tècnic/a A-2 

1 Enginyer/a Tècnic/a A-2 

2 Salubritat Pública A-2 

6 Treball Social A-2 

1 Educació A-2 

7 Sistemes Informàtics A-2 

1 Estadística A-2 
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C) TÈCNIC AUXILIAR  
 

1 Delineant/a C-1 

 
b) SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
 
1.- GUARDIA URBANA 
 

1 Intendent A-1 

2 Inspector A-2 

2 Subinspector C-1 

3 Sergent C-1 

12 Caporal C-2 

84 Agent C-2 

 
2.-PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 

3 Medi Ambient A-1 

2 Salut Pública A-1 

1 Patrimoni Cultural A-1 

1 Formació A-1 

2 Inspecció Tributària A-2 

1 Inspecció  Urbanística A-2 

1 Ciències Econòmiques A-2 

7 Activitats Culturals A-2 

15 Educador/a Infantil A-2 

1 Turisme i Comerç A-2 

2 Riscos Laborals A-2 

2 Director/a de Mercat C-1 

2 Consum C-1 

1 Obres C-1 

2 Activitats Esportives C-1 

8 Educador/a Infantil C-1 

16 Auxiliar Biblioteca C-1 

6 Inspector/a Serveis/Obres C-1 

1 Inspector/a de Serveis/Obres C-2 

1 Regent/a C-2 

2 Auxiliar de Mercat C-2 

 
3.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Oficial 1 a. Pintor S/T 

1 Cuiner/a  S/T 

 

418   
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B) PERSONAL LABORAL 
 

Nombre 
Places 

Denominació  

 
 

PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS 
 
1.- TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

3 Comunicació  

1 Inclusió Social  

1 Serveis Generals  

2 Treball  

6 Psicòleg/a  

1 Neuropediatra  

1 Advocat/da  

 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

1 Arquitecte/a Tècnic/a  

1 Salubritat Pública  

18 Treball Social  

2 Gestió Esportiva  

1 Gent Gran  

16 Educador/a Social  

1 Diversitat  

2 Mediador/a Ciutadanes  

4 Treball  

1 Dinamitzador/a Digital  

1 Logopèdia  

3 Fisioterapeuta   

11 Mestre  

1 Mestre Psicomotricista   

20 Professor/a de Música  

5 Educador/a Infantil  

1 Educació Social  

7 Educador/a especialitzat/da  

2 Activitats Culturals  

2 Gestió de Serveis Generals  

1 Gestió Serveis Educatius  
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3.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

1 Gestió Cultural  

1 Activitats Culturals  

1 Dissenyador/a Gràfic  

3 Activitats Esportives  

14 Educador/a Infantil  

1 Auxiliar de Biblioteca  

1 Joventut  

5 Relacions Ciutadanes  

1 Serveis per la Dona  

2 Manteniment  

2 Administratiu/tiva  

 
4.- AUXILIAR 
 

1 Serveis Esportius  

2 Serveis de Joventut  

4 Treballador/a Familiar  

1 Auxiliar Biblioteca  

1 Inspector/a de Serveis  

1 Telefonista – Informació  

2 Auxiliar Administratiu/tiva  

1 Auxiliar Manteniment/Edicions  

2 Encarregat de Manteniment  

23 Assistent/a Infantil  

3 Auxiliar d’Educació  

1 Auxiliar  de Serveis a la Dona  

3 Cuiner/a  

9 Subaltern/a  

 
5.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Encarregat/da  

2 Oficial 1 a. Fuster  

3 Oficial 1 a. Serraller  

2 Oficial 1 a. Fontaner-Electricista  

3 Oficial 1 a. Pintor  

4 Oficial 1 a. Jardiner  

4 Oficial 1 a. Paleta  

5 Oficial 1ª Conductor  

1 Oficial 1 a. Magatzem  

1 Oficial de Manteniment  

3 Oficial 2 a. Paleta  
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1 Oficial 2 a. Magatzem  

17 Ajudant-Peó  

 

248   

 
C) PERSONAL EVENTUAL 
 

Nombre 
Places 

Denominació 

 

1 Assessor/a d’Obres de Projectes Municipals  

1 Cap de Premsa   

1 Director/a de l’ Institut Municipal de Radiodifusió  

2 Assessor/a de Projectes d’Innovació Social i Urbana  

3 Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics Municipals  

 

8   

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ CORNELLA 
DE LLOBREGAT 

 
ANY: 2016 

 
PERSONAL LABORALº 
 

Nombre 
Places 

Denominació 

 
PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS 
 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

2 Tècnic/a Comunicació  

 
1.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

3 So  

 

1 Publicitat  

 

6   

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:46 al 00:06:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=286.0 
 
 
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 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 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/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=286.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=286.0
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PUNT QUART.- APROVAR LA SOL·LICITUD DE REPOSICIÓ D’AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL.- 

Aprovar la sol·licitud de 
reposició d’agents de la 

policia local. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès el que en referència a la reposició d’efectius de la plantilla de les Policies Locals 
estableix l’article 20.Uno.2.C i Seis de la Llei 48/2016, de 29 d’octubre de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2016. 
 
Atès que la cobertura de les places vacants d’agent de la policia Local son prioritàries 
per aquesta Corporació i afecten a la prestació i funcionament de serveis públics 
essencials. 
 
Atès que durant l’any 2016 s’ha produït una baixa per jubilació a la plantilla de la 
Policia Local i un total de 15 jubilacions addicionals en els sectors definits a l’article 
20. Uno.2 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2016 i el que la mateixa norma estableix en l’article 20.Uno.4, respecte de les 
vacants per processos de promoció interna. 
 
Atès l’informe de la Intervenció General de l’Ajuntament respecte del compliment de 
la condició establerta a l’article 20.Uno.2.C de la Llei 48/2016, de 29 d’octubre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, que deixa palès que amb l’aplicació 
de la mesura de la cobertura de nou places vacants de la Policia locals no es posa en 
risc el compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària. 
 
Considerant que la provisió de les places de la Policia Local estan incloses a l’Oferta 
Pública d’Ocupació de l’any 2017. 
 
Atès que en el pressupost de Capítol I per l’exercici 2017 aprovat pel Ple de data 27 
d’octubre de 2016, hi ha prevista consignació pressupostària suficient per la despesa 
de les places de la policia local a proveir. 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques  la reposició de nou 
places d’agent de la policia Local d’aquest Ajuntament. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:41 al 00:11:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=401.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=401.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=401.0
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT CINQUÈ.- MANIFESTAR EL COMPROMÍS D’AQUEST AJUNTAMENT AMB 
ELS PRINCIPIS ÈTICS, SOCIALS I MEDIAMBIENTALS I AMB LA VOLUNTAT DE 
NO CAUSAR PATIMENT ALS ANIMALS, JA SIGUIN DOMÈSTICS, DE 
COMPANYIA O SALVATGES.- 

Manifestar el compromís 

de l’Ajuntament amb el 
principis ètics, socials i 
mediambientals i amb la 
voluntat de no causar 

patiment als animals. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats 
de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractaments, esforços desmesurats o espectacles 
violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o 
psicològic o els provoquin estats d'ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
etològiques, procuri el seu benestar i que, en els circs, aquests solen viure en 
condicions de captivitat, allotjats i transportats per llargues distàncies en remolcs de 
camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 
 
Atès que, en la major part dels casos, entre els animals que s’exhibeixen als circs hi 
figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els 
seus instints naturals i que el procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals 
per a la seva espècie es fa a través de la violència. 
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
 
Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, per la qual cosa 
resulta fins i tot antieducativa per als infants, que són el públic majoritari d'aquests 
espectacles. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb què compartim el planeta Terra. 
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Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals catalanes 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un nombre creixent de països de tot el món 
han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 
 
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen 
nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat 
greus danys materials i personals. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de l’Àrea de Gestió de Cultura i de la Tinenta d’Alcalde de 
Cultura i Igualtat. 
 
Per tot l’exposat aquesta Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà amb els principis ètics, 
socials i mediambientals i amb la voluntat de no causar patiment als animals, ja 
siguin domèstics, de companyia o salvatges. 
 
Segon.- Declarar que l’Ajuntament de Cornellà és contrari a l’exhibició d’animals 
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones 
que en són propietàries o posseïdores. 
 
Tercer.- No permetre l’entrada ni la instal·lació a Cornellà, de circs amb animals 
salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a mitjà per garantir 
la seguretat ciutadana i prevenir-ne possibles escapades. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació AnimaNaturalis, a l’associació 
Animalista Libera, a les entitats i associacions del nostre municipi, a la Federació i a 
l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.  
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
6215: 
... 
 
En acord segon de la part dispositiva de la citada proposta es diu textualment: 
 
“Declarar que l’Ajuntament de Cornellà és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre 
municipi, amb independència del lloc de residència de les persones que en són 
propietàries o posseïdores”. 
 
El grup municipal de Ciutadans Cornellà es partidari d’aquesta mesura, que respon a 
l’esperit de la presentada a l’efecte pel nostre partit al Congrés dels Diputats. No 
obstant, el punt segon amplia indirectament amb la seva actual formulació l’abast 
d’aquesta proposta. Per aquesta raó i per a que la mateixa respongui literalment al 
seu enunciat, es proposa la present 
 
ESMENA DE SUPRESSIÓ, 
 
“Declarar que l’Ajuntament de Cornellà és contrari a l’exhibició d’animals salvatges 
en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al 
nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones que en són 
propietàries o posseïdores”. 

... 
 
 
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 6670: 
... 
 
Addició al segon acord en el sentit següent: 
 
<<Declarar que l’Ajuntament de Cornellà és contrari a l’exhibició d’animals 
domèstics, de companyia o salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de 
manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de 
residència de les persones que en són propietàries o posseïdores>>. 

... 
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Esmenes presentades per la Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen 
López Álvarez 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez: 
... 
 
Esmena d’addició a l’acord quart: 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació AnimaNaturalis, a l’associació 
Animalista Libera, a la Fundació MONA, a InfoCircus (Coalició formada per les 
entitats de protecció dels animals i fauna salvatge següents: ANDA, 
AnimaNaturalis, Born Free Foundation, FAADA i AAP Primadomus), a les entitats i 
associacions del nostre municipi, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis 
i al Govern de la Generalitat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:20 al 00:27:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=680.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=680.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=680.0
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Ruiz. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE LA REGIDORA NO 
ADSCRITA, SENYORA MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

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

... 
 
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats 
de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractaments, esforços desmesurats o espectacles 
violents, ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o 
psicològic o els provoquin estats d'ansietat o de por. 
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
etològiques, procuri el seu benestar i que, en els circs, aquests solen viure en 
condicions de captivitat, allotjats i transportats per llargues distàncies en remolcs de 
camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 
 
Atès que, en la major part dels casos, entre els animals que s’exhibeixen als circs hi 
figuren animals salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat, mantenen els 
seus instints naturals i que el procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals 
per a la seva espècie es fa a través de la violència. 
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 
benefici per a la conservació de les espècies. 
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Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes 
cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 
 
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació mediambiental 
apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, per la qual cosa 
resulta fins i tot antieducativa per als infants, que són el públic majoritari d'aquests 
espectacles. 
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 
aquells éssers amb què compartim el planeta Terra. 
 
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals catalanes 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un nombre creixent de països de tot el món 
han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 
 
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 
salut pública per la possible transmissió de malalties. 
 
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i existeixen 
nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions d'un circ i han causat 
greus danys materials i personals. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de l’Àrea de Gestió de Cultura i de la Tinenta d’Alcalde de 
Cultura i Igualtat. 
 
Per tot l’exposat aquesta Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà amb els principis ètics, 
socials i mediambientals i amb la voluntat de no causar patiment als animals, ja 
siguin domèstics, de companyia o salvatges. 
 
Segon.- Declarar que l’Ajuntament de Cornellà és contrari a l’exhibició d’animals 
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones 
que en són propietàries o posseïdores. 
 
Tercer.- No permetre l’entrada ni la instal·lació a Cornellà, de circs amb animals 
salvatges, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a mitjà per garantir 
la seguretat ciutadana i prevenir-ne possibles escapades. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació AnimaNaturalis, a l’associació 
Animalista Libera, a la Fundació MONA, a InfoCircus (Coalició formada per les entitats 
de protecció dels animals i fauna salvatge següents: ANDA, AnimaNaturalis, Born 
Free Foundation, FAADA i AAP Primadomus), a les entitats i associacions del nostre 
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municipi, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis i al Govern de la 
Generalitat. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
VOTACIÓ DEL DICTAMEN RESULTANT 

 
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 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. 
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PUNT SISÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA XARXA DE 
MUNICIPIS LGBTI DE CATALUNYA.- 

Aprovar l’adhesió d’aquest 
Ajuntament a la xarxa de 

municipis LGBTI de 
Catalunya. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta presentada pel Grup Municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà per iniciar el procediment perquè l’Ajuntament de Cornellà s’adhereixi a la 
Xarxa de Municipis LGTBI; que tot seguit es transcriu: 
 
“El compromís de l’Ajuntament de Cornellà en la lluita contra la LGBTIfòbia és ben 
clar. Entre d’altres, a l’inici d’aquest mandat el Ple municipal va aprovar per 
unanimitat la moció contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al 
col·lectiu LGBTI, en què s’assumien compromisos com desenvolupar la llei 11/2014 
en l’àmbit municipal, treballar amb l’Observatori contra l’Homofòbia, incorporar la 
perspectiva LGBTI a la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat o crear un Consell 
Municipal de persones LGBTI. 
 
Tampoc no s’escapen d’aquest compromís molts ajuntaments del nostre entorn i del 
conjunt del país. En aquest sentit, coincidint amb la Diada per l’alliberament lèsbic, 
gai, bisexual, trans i intersex, es presentava el passat 28 de juny la Xarxa de Municipis 
LGTBI de Catalunya. Amb l’objectiu de visibilitzar el col·lectiu LGBTI, desenvolupar la 
llei 11/2014 i compartir recursos en l’àmbit local per seguir treballant en favor dels 
drets de les persones LGBTI, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona i actualment en formen part 17 municipis: Barberà del Vallès, 
Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada 
i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Gramanet de 
Besòs, Sitges, Terrassa i Vacarisses. 
 
D’entre les activitats que ha dut a terme la Xarxa, en podem destacar a tall d’exemple 
les primeres jornades realitzades a Sabadell el 27 de gener passat, sota el títol “Les 
polítiques LGTBI al mon local, articulacions i aliances”, on es va reunir personal tècnic 
i polític de les diferents ciutats així com entitats que treballen per la defensa dels 
drets de les persones i la lliure expressió de la seva diversitat afectiva, sexual i 
identitària. Com podem comprovar, aquestes activitats van en la línia dels 
compromisos adoptats per aquest Ple i poden constituir una eina molt potent per 
encarar les polítiques LGBTI a la nostra ciutat.” 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la formulació de propostes d'acord, 
per part dels grups municipals, per tal que la Comissió Informativa corresponent 
en dictamini la inclusió en l'ordre del dia del Ple d'aquest Ajuntament, 
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El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de 
Municipis LGBTI de Catalunya. 
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la 
Crida LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya.” 
 
Atès que del contingut de l’informe emès pel Cap de gestió de l’Àrea de Cultura, 
Joventut, Cooperació i Solidaritat, de data 13 de febrer de 2017, es desprèn que 
l’esmentada proposta de resolució formulada per escrit i presentada en el Registre 
General d’aquest Ajuntament s’hauria de considerar una proposta d’acord del que es 
podria debatre en el Ple Municipal perquè es tracta d’un assumpte que per la seva 
naturalesa és de competència municipal, i dins de l’apartat resolutiva, en 
interpretació del que estableix l’article 106 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya, i el contingut del que preveu l’article 129 del Reglament Orgànic 
Municipal; i el que preveu l’article 78 1 del Reglament Orgànic Municipal, 
 
Atès que la proposta va en la línia de l’acord social pel període 2016-2020, consensuat 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els agents socials de la nostre Ciutat, 
que han expressat el seu compromís per subscriure’l. 
 
La Presidència de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, un cop 
presentada la proposta als seus membres i escoltades les seves aportacions, eleva al 
Ple Municipal per la seva consideració i votació, la proposta següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de 
Municipis LGBTI de Catalunya.  
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la 
Crida LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
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XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 
 

DOCUMENT MARC 
 
1.PRESENTACIÓ 
 
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i 
expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, la 
repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una cultura 
patriarcal amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns 
models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat 
l’única opció possible. 
 
La lluita contra aquesta violència simbòlica i estructural ha estat una constant per 
part de les associacions i entitats lgtbi, inclòs en el obscurs anys de la dictadura. Una 
lluita que volem reconèixer explícitament i que ens ha portat, col·lectivament, a 
conquerir drets i llibertats per a totes les persones  i que, juntament amb el moviment 
feminista, han convertit “allò personal en polític”, obrint portes i “armaris” per a que 
les persones pugem expressar el nostre amor, la nostra sexualitat o la nostra identitat 
sense por, sense ser insultades, perseguides o assassinades. 
 
Una lluita del teixit associatiu i de les institucions que aposten per posar la vida al 
centre de la política i defensem la igualtat com garant de la lliure expressió de totes 
les diversitats humanes, perquè, per a nosaltres, la diversitat és motiu d’orgull i no 
d’odi i desigualtat. Un camí compartit que ens ha portat a l’aprovació de la Llei 
11/2014 de 10 d’octubre de 2014 de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l‘homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Una llei 
pionera i que ara tenim el repte d’implementar, de convertir els seus principis i 
objectius en realitats per a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, 
sigui quina sigui la seva realitat quotidiana. 
 
Perquè malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen 
politiques públiques per superar-les i eradicar-les. Desigualtats que s’expressen a 
l‘àmbit educatiu, on malauradament encara la diferència massa sovint és motiu de 
comentaris, burles i assetjament. A l’àmbit laboral on hem d’avançar en el 
reconeixement dels drets de les persones homosexuals i molt especialment en el dret 
de les persones transsexuals a poder fer els seus processos de transició sense haver 
d’abandonar el mercat laboral. A l’àmbit sanitari, on cal reconèixer els drets 
reproductius de la comunitat lgtbi i despatologitzar, amb urgència, la transsexualitat. 
A l’àmbit cultural, rescatant de l’oblit el llegat i les aportacions de les persones 
lesbianes, homosexuals i trans al llarg de la història. Polítiques públiques necessàries 
per reparar els importants dèficits de drets i reconeixements, superar prejudicis i 
eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia. 
 
Conscients d’aquesta realitat, diversos Ajuntaments catalans, compromesos, des de 
fa anys, amb el desplegament de les polítiques de gènere i convençuts de la necessitat 
de superar les lògiques heteropatriarcals i defensar els drets de totes les persones a 
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estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat, constituïm la XARXA 
DE MUNICIPIS LGTBI, perquè volem compartir experiències, crear sinèrgies i sumar 
voluntats en la defensa dels drets de totes les persones a estimar, a viure, a ser, 
perquè juntes tenim més forca i major capacitat d’acció política i social per superar 
els perjudicis i l’homofòbia, perquè els drets de la comunitat lgtbi són els nostres 
drets. 
 
 
 
2. OBJECTIUS 
 
 Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 
 
 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions 

afectives i sexuals.  
 
 La defensa de la igualtat con a garant de la lliure expressió de la diversitat. 
 
 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 
 
 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 

comunitat lgtbi. 
 
 
 Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 
 
 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 
 
 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat 

de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 
 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció 

de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat 
afectiva-sexual. 

 
 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 

municipis integrants de la Xarxa. 
 
 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 

mancomunada. 
 
 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 
 
 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
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 Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la 
perspectiva de gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits 
competencials: 

 
 Formant al personal dels ajuntaments en la temàtica LGTBI. 
 
 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en 

funció de la realitat municipal especifica (taules de treball, consells, plans o 
programes). 

 
 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 

 
 
 
3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI s’estructura a través de la concertació d’un conveni 
general que no implica cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no comporta la 
gènesi d’una estructura particular ni dels mecanismes que hi són inherents. 
 
No obstant, el Consell de la Xarxa es reserva la possibilitat, si s’escau, de dotar a la 
Xarxa de personalitat jurídica pròpia, per tal de poder concórrer a convenis i 
subvencions públiques, entre d’altres aspectes. 
 
Són els propis ajuntaments dels municipis adherits qui tenen el paper impulsor i 
dinamitzador.  
 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris següents: 
 
1. Consell de la Xarxa 
2. Equips de treball (comissions de treball) 
3. Secretaria Tècnica 
 
La distribució de tasques i les especificitats són les següents: 
 
3.1. Consell de la Xarxa 
 
Com a principal òrgan de la Xarxa, hi participen tots els i les representants 
polítics/ques i el personal tècnic dels Ajuntaments i entitats locals participants. El 
presideix el o la regidor/a delegat/a de les politiques LGTBI o bé aquelles altres 
regidories que tinguin delegades la competència en polítiques LGTBI de la ciutat que 
ostenta la presidència. 
 
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa. El Consell es reuneix 
almenys dos cops l’any. La presidència és rotatòria i l’ostenta la ciutat que hostatja el 
Consell. 
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Al Consell, sempre que els seus membres ho aprovin, es podrà convidar a participar a 
les entitats LGTBI de poble o ciutat que l’hostatgi en aquells punts de l’ordre del dia 
en els que es consideri poden assessorar o bé és important que tinguin coneixement 
del que es tracta. 
 
Les decisions es prendran per majoria simple. Aquells municipis i entitats locals que 
no hagin pogut assistir a la convocatòria hauran de pronunciar-se sobre els acords 
presos en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la 
publicació de l’acta.  
 
Competències i funcions: 
 
 Definir els objectius i les línies estratègiques d’actuació. 
 Concretar el pla de treball. 
 Establir la política informativa 
 Acordar les persones participants als òrgans de participació. 
 Coordinar les actuacions de la Xarxa. 
 Seguir i avaluar el funcionament de la Xarxa. 
 Actuar com a interlocutor davant d’altres. 
 Representar institucionalment la Xarxa. 
 
 
3.2. Equips de treball 
 
Creats per facilitar el desenvolupament de les activitats i la difusió i l’intercanvi de 
coneixements segons les necessitats o demandes explícites, i assistits per persones 
especialistes segons les temàtiques que s’han d’abordar. 
 
Competències i funcions: 
 
 Elaborar els projectes o treballs que acorda el Consell de la Xarxa. 
 Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos. 
 Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació. 
 
 
3.3. Secretaria Tècnica  
 
La Secretaria Tècnica és responsabilitat del municipi que presideixi el Consell, tot i que 
sempre, per facilitar l’operativitat de la mateixa secretària, estarà formada per tres 
municipis alhora, que assumiran les tasques pròpies de la secretària i els encàrrecs 
que rebin del Consell. 
 
Competències i funcions: 
 
 Organitzar els circuits d’informació i coordinació de l’actuació de la Xarxa. 
 Elaborar les actes de les reunions del Plenari i la Comissió Permanent. 
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 Podrà revisar l’estructura actual i fer una proposta en funció del nombre de 
municipis i entitats locals i les dinàmiques que es donin. 

 Dur a terme els treballs que li encomani el Consell: elaboració de documents, 
propostes etc. 

 Dur a terme el traspàs amb els municipis successors en el càrrec. 
 Vetllar per a que els municipis i entitats locals que sol·licitin adherir-se a la Xarxa, 

compleixin amb els requisits establerts en el present document. 
 
 
3.4. Responsabilitat 
 
La Xarxa, al no tenir personalitat jurídica pròpia no pot generar cap organisme 
diferenciat. La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 
 
 
 
4. REQUISITS PER A L’ADHESIÓ 
 
Els requisits per a l’acceptació com a membre de la Xarxa estan vinculats 
exclusivament amb l’assumpció dels compromisos i les responsabilitats derivades de 
l’acceptació dels objectius fundacionals de la Xarxa: fomentar que les ciutats i pobles 
impulsin les politiques de respecte a la pluralitat d’identitats i expressions de gènere i 
a les diverses orientacions afectives i sexuals i lluitin obertament contra la LGTBIfòbia. 
 
Els municipis i entitats locals adherits a la xarxa han de reunir els requisits següents: 
 
 Disposar d’una regidora pròpia LGTBI o bé d’una regidora amb competències 

delegades en polítiques LGTBI. En el cas d’entitats locals que no siguin 
Ajuntaments, han de dependre o estar vinculades a un Ajuntament que disposi de 
regidora LGTBI. 

 
 Desenvolupar actuacions que ajudin a avançar en els valors de la igualtat. 
 
 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral i transversal de les 

polítiques LGTBI. 
 
 
5. PARTICIPANTS DE LA XARXA 
 
L’àmbit de la Xarxa de Municipis LGTBI és tot Catalunya. 
 
La Xarxa aspira a tenir, entre els seus membres, tots els municipis i altres entitats 
locals que desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis adreçats al 
desenvolupament de les polítiques LGTBI i d’igualtat. 
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Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui el protocol de constitució de la Xarxa. 
 
Els ajuntaments i entitats locals membres de la Xarxa de Municipis LGTBI es 
comprometen a aportar de manera documentada les experiències dels plans i 
programes que porten a terme, i a participar en el diversos òrgans i comissions de 
treball de la Xarxa, i en els debats i les reflexions. 
 
 
6. FINANÇAMENT: ORGANITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Quan s’escaigui, el diversos municipis i entitats locals assumiran despeses derivades 
de les accions conjuntes que acordin el membres de la Xarxa de Municipis LGTBI, 
sempre tenint en compte la seva disponibilitat pressupostària. 
 
 
7. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ 
 
Per formalitzar la Xarxa de Municipis LGTBI, l’òrgan competent de l’Ajuntament o 
l’entitat local que desitgi participar en la mateixa ha de signar un acord amb 
l’acceptació del protocol i les finalitats d’aquesta que enviarà a la Xarxa. 
 
Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible am els objectius i les 
finalitats de la Xarxa o els contravé. 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI es pot dotar d’un logotip amb marca pròpia que s’ha 
d’incloure tat en la documentació que es generi com en els documents oficials que els 
municipis membres decideixin. 
 
 
8. MODEL D’ADHESIÓ FORMAL DELS ENS LOCALS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. 
 
La xarxa de municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de 
Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en el respecte i 
reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les 
diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot 
coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient. 
 
Considerant que el seus objectius són: 
 
 Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 
 
 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions 

afectives i sexuals. 
 
 La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 
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 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 
 
 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 

comunitat lgtbi. 
 
 
 Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 
 
 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 
 
 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de 

gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 
 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 

govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva-
sexual. 

 
 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 

municipis integrants de la Xarxa. 
 
 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 

mancomunada. 
 
 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 
 
 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
 
 
 Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la 

perspectiva de gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits 
competencials: 

 
 Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI. 
 
 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les politiques LGTBI en funció 

de la realitat municipal especifica (taules de treball, consells, plans o programes). 
 
 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 
 
I considerant, a més, que cal una gestió local de les polítiques LGTBI consensuada i 
compromesa amb el respecte a la igualtat com a una condició necessària per a 
l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic, 
l’Ajuntament/entitat local proposa a l’òrgan competent l’adopció dels acords 
següents: 
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Primer  
 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Segon 
 
Ens comprometem a: 
 
1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 

diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució 
i a la defensa pública dels mateixos. 

 
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, 

intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats. 
 
3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot 

posant èmfasi en: 
 
 La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de 

gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 
 
 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la interxofòbia i la bifòbia 

de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació municipal. 
 
 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de 

gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’igualtat. 
 
Tercer 
 
Nomenar com a representant la senyora/el senyor________en qualitat de________ 
 
Quart  
 
Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
 
Lloc i Data 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
5994: 
... 
 
En el paràgraf primer de la part expositiva de la citada proposta es diu textualment: 
 
“El compromís de l’Ajuntament de Cornellà contra la LGBTIfòbia és ben clar. Entre 
d’altres, a l’inici d’aquest mandat el Ple municipal va aprovar per unanimitat la moció 
contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu LGBTI” (...) 
 
No obstant, a l’Acta del Ple 10/15, amb data 30 de juliol de 2015, al que al·ludeixen 
els proponents, el resultat de les votacions va ser com reproduïm: 
 
“Sotmesa a votació la Moció amb l’esmena presentada pel Grup Municipal del PSC-CP 
és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Francesc 
Sánchez i García. 
Abstenció: Grup Municipal de CEC-CPC, senyora Maria Josefa Ruiz Tienda per 
aplicació del que disposa l’article 136 del ROM”. 
 
A tenor d’això en nom del nostre grup municipal el sota signant presenta 
 
ESMENA DE MODIFICACIÓ, 
 
“El compromís de l’Ajuntament de Cornellà contra la LGBTIfòbia és ben clar. Entre 
d’altres, a l’inici d’aquest mandat el Ple municipal va aprovar per majoria absoluta la 
moció contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu LGBTI” (...) 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal del PP: 
... 
 
Es proposa donar la redacció següent al primer incís del paràgraf primer de la part 
expositiva de proposta  
 
“El compromís i la voluntat de l’Ajuntament de Cornellà en la lluita contra la 
LGBTIfòbia expressada d’una forma o altra de manera unànime per tots els Grups 
polítics municipals, és ben clar.  

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Supressió penúltim paràgraf exposició de motius. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:27:21 al 00:43:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=1641.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’s 

 
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 DEL PP 

 
L’esmena és acceptada, 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 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=1641.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=1641.0
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Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 
 
DICTAMEN RESULTANT 

... 
 
Vista la proposta presentada pel Grup Municipal de Cornellà en Comú – Crida per 
Cornellà per iniciar el procediment perquè l’Ajuntament de Cornellà s’adhereixi a la 
Xarxa de Municipis LGTBI; que tot seguit es transcriu: 
 
“El compromís i la voluntat de l’Ajuntament de Cornellà en la lluita contra la 
LGBTIfòbia expressada d’una forma o altra de manera unànime per tots els Grups 
polítics municipals, és ben clar. Entre d’altres, a l’inici d’aquest mandat el Ple 
municipal va aprovar la moció contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament 
escolar al col·lectiu LGBTI, en què s’assumien compromisos com desenvolupar la llei 
11/2014 en l’àmbit municipal, treballar amb l’Observatori contra l’Homofòbia, 
incorporar la perspectiva LGBTI a la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat o crear un 
Consell Municipal de persones LGBTI. 
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Tampoc no s’escapen d’aquest compromís molts ajuntaments del nostre entorn i del 
conjunt del país. En aquest sentit, coincidint amb la Diada per l’alliberament lèsbic, 
gai, bisexual, trans i intersex, es presentava el passat 28 de juny la Xarxa de Municipis 
LGTBI de Catalunya. Amb l’objectiu de visibilitzar el col·lectiu LGBTI, desenvolupar la 
llei 11/2014 i compartir recursos en l’àmbit local per seguir treballant en favor dels 
drets de les persones LGBTI, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona i actualment en formen part 17 municipis: Barberà del Vallès, 
Barcelona, Berga, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Montcada 
i Reixac, Ripollet, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Gramanet de 
Besòs, Sitges, Terrassa i Vacarisses. 
 
D’entre les activitats que ha dut a terme la Xarxa, en podem destacar a tall d’exemple 
les primeres jornades realitzades a Sabadell el 27 de gener passat, sota el títol “Les 
polítiques LGTBI al mon local, articulacions i aliances”, on es va reunir personal tècnic 
i polític de les diferents ciutats així com entitats que treballen per la defensa dels 
drets de les persones i la lliure expressió de la seva diversitat afectiva, sexual i 
identitària. Com podem comprovar, aquestes activitats van en la línia dels 
compromisos adoptats per aquest Ple i poden constituir una eina molt potent per 
encarar les polítiques LGBTI a la nostra ciutat.” 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal preveu la formulació de propostes d'acord, 
per part dels grups municipals, per tal que la Comissió Informativa corresponent 
en dictamini la inclusió en l'ordre del dia del Ple d'aquest Ajuntament, 
 
El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
“Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de 
Municipis LGBTI de Catalunya.  
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la 
Crida LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya.” 
 
Atès que del contingut de l’informe emès pel Cap de gestió de l’Àrea de Cultura, 
Joventut, Cooperació i Solidaritat, de data 13 de febrer de 2017, es desprèn que 
l’esmentada proposta de resolució formulada per escrit i presentada en el Registre 
General d’aquest Ajuntament s’hauria de considerar una proposta d’acord del que es 
podria debatre en el Ple Municipal perquè es tracta d’un assumpte que per la seva 
naturalesa és de competència municipal, i dins de l’apartat resolutiva, en 
interpretació del que estableix l’article 106 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya, i el contingut del que preveu l’article 129 del Reglament Orgànic 
Municipal; i el que preveu l’article 78 1 del Reglament Orgànic Municipal, 
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Atès que la proposta va en la línia de l’acord social pel període 2016-2020, consensuat 
entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els agents socials de la nostre Ciutat, 
que han expressat el seu compromís per subscriure’l. 
 
La Presidència de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, un cop 
presentada la proposta als seus membres i escoltades les seves aportacions, eleva al 
Ple Municipal per la seva consideració i votació, la proposta següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de 
Municipis LGBTI de Catalunya.  
 
Segon.- Donar compte d’aquest acord als ajuntaments integrants de la xarxa, a la 
Crida LGBTI, a l’Observatori contra l’Homofòbia i al Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
 

XARXA DE MUNICIPIS LGTBI DE CATALUNYA 
 

DOCUMENT MARC 
 
1.PRESENTACIÓ 
 
Al llarg de la nostra història, les persones amb orientacions afectives, sexuals i 
expressions de gènere diferents a les normatives han patit l’estigma, la burla, la 
repressió i múltiples discriminacions, just perquè s’atrevien a trencar amb una cultura 
patriarcal amb unes lògiques binàries que imposen, al conjunt de les persones, uns 
models de masculinitat i feminitat rígids i normatius i que fan de l’heterosexualitat 
l’única opció possible. 
 
La lluita contra aquesta violència simbòlica i estructural ha estat una constant per 
part de les associacions i entitats lgtbi, inclòs en el obscurs anys de la dictadura. Una 
lluita que volem reconèixer explícitament i que ens ha portat, col·lectivament, a 
conquerir drets i llibertats per a totes les persones  i que, juntament amb el moviment 
feminista, han convertit “allò personal en polític”, obrint portes i “armaris” per a que 
les persones pugem expressar el nostre amor, la nostra sexualitat o la nostra identitat 
sense por, sense ser insultades, perseguides o assassinades. 
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Una lluita del teixit associatiu i de les institucions que aposten per posar la vida al 
centre de la política i defensem la igualtat com garant de la lliure expressió de totes 
les diversitats humanes, perquè, per a nosaltres, la diversitat és motiu d’orgull i no 
d’odi i desigualtat. Un camí compartit que ens ha portat a l’aprovació de la Llei 
11/2014 de 10 d’octubre de 2014 de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i 
transsexuals i per l’eradicació de l‘homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Una llei 
pionera i que ara tenim el repte d’implementar, de convertir els seus principis i 
objectius en realitats per a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, visquin on visquin, 
sigui quina sigui la seva realitat quotidiana. 
 
Perquè malgrat els importants avenços legislatius, les desigualtats persisteixen i calen 
politiques públiques per superar-les i eradicar-les. Desigualtats que s’expressen a 
l‘àmbit educatiu, on malauradament encara la diferència massa sovint és motiu de 
comentaris, burles i assetjament. A l’àmbit laboral on hem d’avançar en el 
reconeixement dels drets de les persones homosexuals i molt especialment en el dret 
de les persones transsexuals a poder fer els seus processos de transició sense haver 
d’abandonar el mercat laboral. A l’àmbit sanitari, on cal reconèixer els drets 
reproductius de la comunitat lgtbi i despatologitzar, amb urgència, la transsexualitat. 
A l’àmbit cultural, rescatant de l’oblit el llegat i les aportacions de les persones 
lesbianes, homosexuals i trans al llarg de la història. Polítiques públiques necessàries 
per reparar els importants dèficits de drets i reconeixements, superar prejudicis i 
eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, la intersexofòbia i la bifòbia. 
 
Conscients d’aquesta realitat, diversos Ajuntaments catalans, compromesos, des de 
fa anys, amb el desplegament de les polítiques de gènere i convençuts de la necessitat 
de superar les lògiques heteropatriarcals i defensar els drets de totes les persones a 
estimar i a viure la seva sexualitat i identitat en peu d’igualtat, constituïm la XARXA 
DE MUNICIPIS LGTBI, perquè volem compartir experiències, crear sinèrgies i sumar 
voluntats en la defensa dels drets de totes les persones a estimar, a viure, a ser, 
perquè juntes tenim més forca i major capacitat d’acció política i social per superar 
els perjudicis i l’homofòbia, perquè els drets de la comunitat lgtbi són els nostres 
drets. 
 
 
2. OBJECTIUS 
 
 Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 
 
 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions 

afectives i sexuals.  
 
 La defensa de la igualtat con a garant de la lliure expressió de la diversitat. 
 
 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 
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 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 

comunitat lgtbi. 
 
 
 Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 
 
 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 
 
 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat 

de gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 
 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció 

de govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat 
afectiva-sexual. 

 
 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 

municipis integrants de la Xarxa. 
 
 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 

mancomunada. 
 
 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 
 
 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 

 
 
 Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la 

perspectiva de gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits 
competencials: 

 
 Formant al personal dels ajuntaments en la temàtica LGTBI. 
 
 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les polítiques LGTBI en 

funció de la realitat municipal especifica (taules de treball, consells, plans o 
programes). 

 
 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 

 
 
3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI s’estructura a través de la concertació d’un conveni 
general que no implica cap personalitat jurídica pròpia i, per tant, no comporta la 
gènesi d’una estructura particular ni dels mecanismes que hi són inherents. 
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No obstant, el Consell de la Xarxa es reserva la possibilitat, si s’escau, de dotar a la 
Xarxa de personalitat jurídica pròpia, per tal de poder concórrer a convenis i 
subvencions públiques, entre d’altres aspectes. 
 
Són els propis ajuntaments dels municipis adherits qui tenen el paper impulsor i 
dinamitzador.  
 
L’esquema inicial de funcionament està compost pels instruments decisoris següents: 
 
1. Consell de la Xarxa 
2. Equips de treball (comissions de treball) 
3. Secretaria Tècnica 
 
La distribució de tasques i les especificitats són les següents: 
 
3.1. Consell de la Xarxa 
 
Com a principal òrgan de la Xarxa, hi participen tots els i les representants 
polítics/ques i el personal tècnic dels Ajuntaments i entitats locals participants. El 
presideix el o la regidor/a delegat/a de les politiques LGTBI o bé aquelles altres 
regidories que tinguin delegades la competència en polítiques LGTBI de la ciutat que 
ostenta la presidència. 
 
Assumeix les funcions directives i de coordinació de la Xarxa. El Consell es reuneix 
almenys dos cops l’any. La presidència és rotatòria i l’ostenta la ciutat que hostatja el 
Consell. 
 
Al Consell, sempre que els seus membres ho aprovin, es podrà convidar a participar a 
les entitats LGTBI de poble o ciutat que l’hostatgi en aquells punts de l’ordre del dia 
en els que es consideri poden assessorar o bé és important que tinguin coneixement 
del que es tracta. 
 
Les decisions es prendran per majoria simple. Aquells municipis i entitats locals que 
no hagin pogut assistir a la convocatòria hauran de pronunciar-se sobre els acords 
presos en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del dia posterior a la 
publicació de l’acta.  
 
Competències i funcions: 
 
 Definir els objectius i les línies estratègiques d’actuació. 
 Concretar el pla de treball. 
 Establir la política informativa 
 Acordar les persones participants als òrgans de participació. 
 Coordinar les actuacions de la Xarxa. 
 Seguir i avaluar el funcionament de la Xarxa. 
 Actuar com a interlocutor davant d’altres. 
 Representar institucionalment la Xarxa. 
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3.2. Equips de treball 
 
Creats per facilitar el desenvolupament de les activitats i la difusió i l’intercanvi de 
coneixements segons les necessitats o demandes explícites, i assistits per persones 
especialistes segons les temàtiques que s’han d’abordar. 
 
Competències i funcions: 
 
 Elaborar els projectes o treballs que acorda el Consell de la Xarxa. 
 Proposar i plantejar les necessitats tècniques i de recursos. 
 Fer propostes concretes de projectes o línies d’actuació. 
 
 
3.3. Secretaria Tècnica  
 
La Secretaria Tècnica és responsabilitat del municipi que presideixi el Consell, tot i que 
sempre, per facilitar l’operativitat de la mateixa secretària, estarà formada per tres 
municipis alhora, que assumiran les tasques pròpies de la secretària i els encàrrecs 
que rebin del Consell. 
 
Competències i funcions: 
 
 Organitzar els circuits d’informació i coordinació de l’actuació de la Xarxa. 
 Elaborar les actes de les reunions del Plenari i la Comissió Permanent. 
 Podrà revisar l’estructura actual i fer una proposta en funció del nombre de 

municipis i entitats locals i les dinàmiques que es donin. 
 Dur a terme els treballs que li encomani el Consell: elaboració de documents, 

propostes etc. 
 Dur a terme el traspàs amb els municipis successors en el càrrec. 
 Vetllar per a que els municipis i entitats locals que sol·licitin adherir-se a la Xarxa, 

compleixin amb els requisits establerts en el present document. 
 
 
3.4. Responsabilitat 
 
La Xarxa, al no tenir personalitat jurídica pròpia no pot generar cap organisme 
diferenciat. La responsabilitat que es pugui derivar enfront de tercers a conseqüència 
de les actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor 
material i directe de les actuacions. 
 
 
 
4. REQUISITS PER A L’ADHESIÓ 
 
Els requisits per a l’acceptació com a membre de la Xarxa estan vinculats 
exclusivament amb l’assumpció dels compromisos i les responsabilitats derivades de 
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l’acceptació dels objectius fundacionals de la Xarxa: fomentar que les ciutats i pobles 
impulsin les politiques de respecte a la pluralitat d’identitats i expressions de gènere i 
a les diverses orientacions afectives i sexuals i lluitin obertament contra la LGTBIfòbia. 
 
Els municipis i entitats locals adherits a la xarxa han de reunir els requisits següents: 
 
 Disposar d’una regidora pròpia LGTBI o bé d’una regidora amb competències 

delegades en polítiques LGTBI. En el cas d’entitats locals que no siguin 
Ajuntaments, han de dependre o estar vinculades a un Ajuntament que disposi de 
regidora LGTBI. 

 
 Desenvolupar actuacions que ajudin a avançar en els valors de la igualtat. 
 
 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral i transversal de les 

polítiques LGTBI. 
 
 
5. PARTICIPANTS DE LA XARXA 
 
L’àmbit de la Xarxa de Municipis LGTBI és tot Catalunya. 
 
La Xarxa aspira a tenir, entre els seus membres, tots els municipis i altres entitats 
locals que desenvolupen o volen desenvolupar polítiques i serveis adreçats al 
desenvolupament de les polítiques LGTBI i d’igualtat. 
 
Els participants han d’acceptar els requisits de funcionament i els compromisos als 
quals obligui el protocol de constitució de la Xarxa. 
 
Els ajuntaments i entitats locals membres de la Xarxa de Municipis LGTBI es 
comprometen a aportar de manera documentada les experiències dels plans i 
programes que porten a terme, i a participar en el diversos òrgans i comissions de 
treball de la Xarxa, i en els debats i les reflexions. 
 
 
6. FINANÇAMENT: ORGANITZACIÓ ECONÒMICA 
 
Quan s’escaigui, el diversos municipis i entitats locals assumiran despeses derivades 
de les accions conjuntes que acordin el membres de la Xarxa de Municipis LGTBI, 
sempre tenint en compte la seva disponibilitat pressupostària. 
 
 
7. PROCEDIMENT D’ADHESIÓ 
 
Per formalitzar la Xarxa de Municipis LGTBI, l’òrgan competent de l’Ajuntament o 
l’entitat local que desitgi participar en la mateixa ha de signar un acord amb 
l’acceptació del protocol i les finalitats d’aquesta que enviarà a la Xarxa. 
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Només hi pot haver oposició si l’acte d’adhesió és incompatible am els objectius i les 
finalitats de la Xarxa o els contravé. 
 
La Xarxa de Municipis LGTBI es pot dotar d’un logotip amb marca pròpia que s’ha 
d’incloure tat en la documentació que es generi com en els documents oficials que els 
municipis membres decideixin. 
 
 
8. MODEL D’ADHESIÓ FORMAL DELS ENS LOCALS A LA XARXA DE MUNICIPIS LGTBI. 
 
La xarxa de municipis LGTBI té la missió de fomentar que els pobles i ciutats de 
Catalunya impulsin polítiques públiques adreçades a avançar en el respecte i 
reconeixement de les diverses identitats i expressions de gènere, així com de les 
diverses orientacions afectives i sexuals, lluitant obertament contra la LGTBIfòbia, tot 
coordinant-se per assolir aquests objectius d’una manera col·laborativa i eficient. 
 
Considerant que el seus objectius són: 
 
 Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin: 
 
 El respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions 

afectives i sexuals. 
 
 La defensa de la igualtat com a garant de la lliure expressió de la diversitat. 
 
 La lluita quotidiana contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la 

intersexofòbia i la bifòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió. 
 
 La reparació dels dèficits de reconeixement que històricament ha patit la 

comunitat lgtbi. 
 
 
 Impulsar el treball conjunt entre els municipis LGTBI: 
 
 Afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals. 
 
 Fomentant la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’igualtat de 

gènere i LGTBI en l’àmbit municipal. 
 
 Construir referents polítics i models conceptuals que ajudin a articular l’acció de 

govern en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat i de diversitat afectiva-
sexual. 

 
 Compartint actuacions i serveis com a model de bones pràctiques per a tots els 

municipis integrants de la Xarxa. 
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 Cooperant en la realització de projectes innovadors i experimentals de manera 

mancomunada. 
 
 Possibilitant l’intercanvi d’experiències i projectes de treball. 
 
 Difonent informació rellevant vinculada amb la temàtica. 
 
 
 Fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la 

perspectiva de gènere i la diversitat lgtbi en les seves fases i els diversos àmbits 
competencials: 

 
 Formant al personal dels ajuntaments i entitats locals en la temàtica LGTBI. 
 
 Articulant les accions necessàries per desenvolupar les politiques LGTBI en funció 

de la realitat municipal especifica (taules de treball, consells, plans o programes). 
 
 Treballant per dotar de pressupost propi les actuacions en matèria LGTBI. 
 
I considerant, a més, que cal una gestió local de les polítiques LGTBI consensuada i 
compromesa amb el respecte a la igualtat com a una condició necessària per a 
l’assoliment de la plena ciutadania i el desenvolupament democràtic, 
l’Ajuntament/entitat local proposa a l’òrgan competent l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer  
 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
Segon 
 
Ens comprometem a: 
 
1. Fomentar la igualtat i el dret de totes les persones a la lliure expressió de la 

diversitat identitària, afectiva i sexual com a valors intrínsecs a la nostra institució 
i a la defensa pública dels mateixos. 

 
2. Articular respostes preventives davant actes d’homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, 

intersexofòbia i bifòbia que tinguin lloc als nostres pobles i ciutats. 
 
3. Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d’actuació municipal tot 

posant èmfasi en: 
 
 La defensa de la igualtat i el respecte a la pluralitat d’identitats i d’expressions de 

gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals. 
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 Lluitar contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia, la interxofòbia i la bifòbia 
de manera continuada i des dels diversos àmbits d’actuació municipal. 

 
 Impulsar actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de 

gènere i LGTBI amb l’elaboració de plans i/o programes d’igualtat. 
 
Tercer 
 
Nomenar com a representant la senyora/el senyor________en qualitat de________ 
 
Quart  
 
Traslladar aquest acord a la Xarxa de Municipis LGTBI. 
 
 
Lloc i Data 

... 
 
VOTACIÓ DEL DICTAMEN RESULTANT 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT SETÈ.- ASSUMIR LA INICIATIVA PÚBLICA PER A LA FORMULACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN LA PARCEL·LA B3 DEL 
PARC TECNOLÒGIC WORLD TRADE CENTER.- 

Assumir la iniciativa 
pública per a la formulació 
de la proposta de 
modificació PGM parcel·la 

B3 Parc Tecnològic World 
Trade Center. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació puntual del PGM en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic 
World Trade Center, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa privada, redactat per 
l’equip SAASS SALES ASSOCIATS. 
 
En primer lloc, en tractar-se d’un expedient d’impuls privat, cal estar-ne al contingut 
de l’article 101.3 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en virtut del qual, 
la iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de 
modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que presenti, si bé, 
l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-los. 
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Pel que fa al contingut de la proposta, la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial 
ha informat en data 22 de novembre de 2016, entre d’altres aspectes tècnics, que: 
 
“Tot i el temps transcorregut des de la Modificació, la configuració arquitectònica de 
l’hotel, molt poc flexible (plantes petites) i de gran alçada, ha fet que fins al dia d’avui 
cap operador s’ha hagi interessat per comercialitzar un producte d’aquestes 
característiques, això implica la no consolidació de l’activitat econòmica de l’illa que 
impedeix la creació de llocs de treball directes i indirectes, i tampoc l’administració 
ha rebut el 10% de l’aprofitament ni la cessió de la zona verda, ambdós lligats a la 
llicència d’edificació. Per tant l’objectiu de la Modificació es possibilitar el 
desenvolupament d’aquesta parcel·la, que completarà l’activitat econòmica de tota 
l’illa, amb una regulació del usos més flexibles, on a més de l’ús hoteler recuperi l’ús 
d’oficines que li havia assignat el Pla especial WTC del 2001, es a dir es tracta d’una 
actuació aïllada en sòl urbà que te per objecte la transformació dels usos permesos, 
d’acord a l’establert a la disposició addicional segona del TRLUC. Per altre part, la 
proposta de modificació, no tan sols amplia els usos de la parcel·la B3  als regulats 
per el planejament que va possibilitar la creació del WTC, sinó que també modifica la 
zonificació de l’àmbit que implica un més gran aprofitament de la zona verda pública, 
ubicada amb una franja de 25 m al sud de l’illa, i que permetrà una connexió directa 
entre el espai lliure públic de la Fira i l’espai privat d’ús públic situat a l’interior del 
WTC a més de reduir l’alçada màxima de l’edificació privada (30,5 m: PB+6) en 
concordança amb la parcel·la immediata B1. Es a dir l’interès públic de la Modificació, 
està justificat en quant possibilita la consolidació de l’activitat econòmica del parc 
tecnològic, que implica la creació de llocs de feina, la consolidació de les cessions 
urbanístiques (2.001 m2 de verd públic, superiors a les establertes a l’article 100 del 
TRLUC: 7,5 m2 de sòl per cada 100 m2: 750,375 m2) i 10% de l’aprofitament 
urbanístic en compliment de l’establert a l’article 43, que es faran afectives en el 
moment de sol·licitar la llicència d’edificació, i la revalorització del complex públic de 
la Fira, gracies a la connexió, a través de la zona verda de cessió, amb l’interior del 
WTC.” 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, s’ha incorporat a la memòria, nota simple registral de 
domini i càrregues; el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar aquesta informació mitjançant certificació registral sobre titularitats 
reals i dominicals dels darrers cinc anys a efectes de notificació a possibles 
interessats. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació.  
 
En quant a l’actual tràmit, els articles 8 i 85.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, regulen la publicitat i participació en els processos de planejament i de 
gestió urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofes. De conformitat amb el que 
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disposa l’article 45.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la publicació d’actes i comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària s’hagi de practicar en tauler d’anuncis o edictes, 
s’entendrà complida per la seva publicació en el Diari oficial corresponent. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 25 de gener de 2017, obrant a l’expedient. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
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.- Assumir la iniciativa pública per a la formulació de la proposta de 
modificació puntual del PGM en la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade 
Center, de Cornellà de Llobregat, redactada per l’equip SAASS SALES ASSOCIATS. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient; a tal efecte, l’acord d’aprovació 
haurà de ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, 
en un dels diaris de major difusió de la província i en la pàgina de govern obert de la 
web municipal, per període d’un mes, als efectes que durant aquest termini puguin 
formular-ne suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les 
Corporacions, Associacions i particulars. 
 
La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns 
a divendres laborables, en horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i 
Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 Cornellà de Llobregat. 
 

Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:15 al 00:50:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=2595.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=2595.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=2595.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE 
ELS TERMES MUNICIPALS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I EL PRAT DE 
LLOBREGAT SIGNADA AMB DISCONFORMITAT PER LES COMISSIONS DE 
DELIMITACIÓ DELS AJUNTAMENTS DEL PRAT DE LLOBREGAT I CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT I ELS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- 
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Aprovar l’acta de les 
operacions de delimitació 
entre els termes 

municipals de Cornellà de 
Llobregat i el Prat de 
Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
Vist que per acord de ple de data 31 de març de 2016 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 4 d’octubre de 2016 es van reunir de les comissions de delimitació 
dels ajuntaments del Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat junt amb representants 
de la Generalitat de Catalunya, a la seu de Cornellà, per analitzar la definició de la 
línia comuna. 
 
Vist que les comissions d’ambdós ajuntaments no han coincidit en la proposta 
d’ajustar la línia en tant que, com recull l’acta signada, “l’ajuntament del Prat de 
Llobregat defensa que la línia de terme correcta correspon a aquella que coincideix 
amb el límit actualment vigent en el Registre Central de Cartografia, i l’ajuntament de 
Cornellà de Llobregat defensa que la línia de terme correcta s’hauria d’adaptar a l’eix 
de la llera actual del riu Llobregat”. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’àrea de gestió de Política Territorial, de data 3 de 
febrer de 2017, així com el document “Proposta de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per l’adaptació de la línia de terme entre Cornellà i El Prat de Llobregat”, 
que formen part de l’expedient i justifiquen la tesi d’aquesta administració. 
 
Atès que l’article 31.5 de l’esment decret 244/2007 estableix que “en el cas que hi 
hagi desacord els ajuntaments han d'aportar tota la documentació acreditativa de la 
delimitació proposada.” 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat, 
de data 7 de febrer de 2017. 
 
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 
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. 
 
Atès que el present acord ha estat sotmès a dictamen de la comissió informativa de 
Territori i Espai Públic. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’”Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat” signada amb disconformitat el passat 
dia 4 d’octubre de 2016 per les comissions de delimitació dels ajuntaments del Prat de 
Llobregat i Cornellà de Llobregat i els representants de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar la “Proposta de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per 
l’adaptació de la línia de terme entre Cornellà i El Prat de Llobregat” que forma part 
d’aquest l’expedient i donar-ne trasllat de la mateixa al departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:50:01 al 00:54:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=3001.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DE 
L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Aprovar inicialment la 
modificació núm. 7 de 
l’Ordenança de 

Convivència Ciutadana. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que es considera adequat la posada en marxa de la identificació genètica dels 
gossos del municipi amb la finalitat d’aconseguir, d’entre d’altres, disminuir la 
brutícia dels carrers de la ciutat, d’excrements de gossos, així com actualitzar el cens 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3001.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3001.0
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municipal, disminuir l’abandonament de gossos i augmentar la recuperació dels 
mateixos per part dels seus propietaris. 
 
Vist la necessitat de modificar el Text de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, als 
efectes d’incloure el procediment d’identificació genètica dels gossos. 
 
Vist que s’ha acomplert els tràmits d’audiència dels ciutadans afectats, de 
conformitat amb l’article 133 la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu de les Administracions Públiques. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com 
l’article 49 i 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea, de data 10 de gener de 2017. 
 
Atès que l’adopció del present acord es competència del Ple de l’Ajuntament, el 
President de la Comissió Informativa d’Espai Públic i Territori proposa a l’Ajuntament 
Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació núm. 7 de l’Ordenança de Convivència 
Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que es concreta en els termes 
següents: 
 
A. La modificació dels articles 91, 92, 93, 94, 95, 99 i 102, que restaran redactats en 
els termes següents: 
 

 Article 91 
 

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a: 
 
1. Identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble, 
a proveir-se d’una cartilla sanitària, de manera prèvia a la seva inscripció en el 
Registre Censal Municipal, a efectuar controls veterinaris periòdicament i disposar 
de la documentació sanitària actualitzada. 
 
2. Inscriure l’animal en el Registre Censal Municipal, dins del termini de tres mesos 
des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de residencia 
de l’animal o trasllat temporal per un període superior a sis mesos. 
 
3. Notificar al Registre Censal Municipal, dins del termini d’un mes, la baixa per 
mort, la cessió o el canvi de residencia de l’animal i qualsevol altre modificació de 
les dades que figurin en aquest cens per justificar-ne els canvis. 
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4. En el cas de robatori o pèrdua de l’animal, comunicar el fet per escrit o 
telemàticament a l’Ajuntament, en el termini màxim de 24 hores, donant les dades 
i aportant la documentació pertinent a l’efecte de facilitar-ne la recuperació. 
 
5. En cas de gossos potencialment perillosos, s’ha de fer de forma simultània a la 
inscripció censal, la sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i 
conducció de gossos potencialment perillosos. 

 
 

 Article 92 
 

Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent 
informació i/o documentació per procedir a la inscripció en el cens municipal:  
Identificació de l’animal mitjançant el document acreditatiu lliurat per la entitat 
responsable de la identificació; dades del propietari o posseïdor relatives al nom, 
cognoms, domicili, telèfon i DNI, entre altres; dades de l’animal relatives a 
l’espècie, raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i domicili habitual; en 
el cas de gossos, acreditació de l’extracció de sang/saliva per a la identificació 
genètica de l’animal, mitjançant certificació expedida pel veterinari que hagi fet 
l’extracció; antecedents d’atacs a persones i animals que hagi ocasionat, si escau. 
 
En el cas de modificació de dades censals: Documentació acreditativa de les 
modificacions produïdes. 

 
 

 Article 93 
 

Una vegada finalitzat el tràmit de sol·licitud d’inscripció censal, si s’han complert 
positivament tots els requeriments informatius i documentals establerts a l’art. 92, 
s’ha de procedir al registre de l’animal en el Cens municipal. Com acreditació 
d’això, s’ha de lliurar a la persona propietària o posseïdora un document d’alta 
identificatiu i la xapa censal municipal, la qual s’ha de col·locar a l’animal. 
 
En el cas de manca o incorrecció d’alguna de les informacions o documents de 
l’art. 92, l’Ajuntament podrà, si ho considera convenient, procedir al registre de 
l’animal a expenses de la subsanació de les mancances o incorreccions advertides; 
en el supòsit de que les mateixes no fossin subsanades en el termini atorgat a tal 
efecte, es procedirà a deixar sense efecte el registre efectuat. 

 
 

 Article 94 
 

El propietaris o posseïdors d’animals de companyia han de presentar la següent 
informació  i/o documentació en funció del tràmit a realitzar: 
 
1. Baixes en el cens per mort: Informe de defunció signat pel veterinari i/o 
document d’eliminació del cadàver o declaració jurada. 
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2. Baixes per trasllat a un altre municipi: Alta de l’animal en el registre censal del 
nou municipi o la justificació de petició d’alta. 
 
3. Pèrdues i/o robatoris: Alternativament, còpia de la denúncia efectuada davant 
del jutjat o dels cossos de seguretat; còpia del document de comunicació de la 
pèrdua o declaració jurada del propietari o posseïdor. 
 
4. Canvi de titular: s’han d’acreditar amb una còpia del document de traspàs de 
titularitat on han de constar les dades i les signatures dels propietaris actuals i 
anteriors, el document de modificació del titular en el registre d’identificació i el 
nou domicili del titular o propietari i/o de l’animal de companyia, si escau. 

 
 

 Article 95 
 

L’Ajuntament autoritza la tinença d’animals en domicilis particulars sempre que es 
compleixin les condicions següents: 
 
a. Que l’animal estigui en condicions sanitàries correctes tal i com s’estipula al 
capítol II, article 87 d’aquestes Ordenances. 
 
b. Que l’animal estigui identificat genèticament. 
 
c.1 Que la presència de l’animal no representi cap perill sanitari, ni físic, ni ocasioni 
incomoditat als veïns o altres animals. 
 
c.2 En tot cas seran les autoritats sanitàries locals les que establiran els criteris que 
corresponguin en cada cas i les seves instruccions seran d’obligat compliment. 
 
d. S’ha de tenir en compte si la comunitat de veïns o de propietaris hagi previst la 
possibilitat de tenir animals en els habitatges i si no hi ha cap impediment sobre 
això en el Reglament d’aquestes comunitats. 
 
e. Correspon al Departament de Sanitat d’aquest Ajuntament jutjar els casos 
d’incompliment amb l’informe tècnic que emetin prèviament els inspectors 
sanitaris com a conseqüència de les visites domiciliaries que els han de facilitar els 
ocupants dels habitatges. 
 
Quan es decideixi que no és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o pati 
local, etc..., els propietaris han de procedir al seu desallotjament en els terminis 
que es determini i si no ho fessin voluntàriament, després d e ser requerits, 
l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a la canera 
municipal o qualsevol altra mesura addicional que estimi necessària.  
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 Article 99 
 

1. A les vies públiques, els gossos han d’anar proveïts de corretja o cadena i collar 
amb xapa numerada del cens. 
 
No obstant això, es permetrà portar sense cadena els gossos que no siguin 
considerats potencialment perillosos, en els espais públics i l’horari que 
s’estableixin prèviament per Decret d’Alcaldia. 
 
2. Han de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui 
raonablement previsible, d’acord amb la seva naturalesa i les seves 
característiques. 
 
3. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies no 
canviïn. 

 
 

 Article 102 
 

1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per a no embrutar, amb les 
deposicions fecals, voravies, zones de vianants, parcs infantils i en general 
qualsevol lloc destinat a pas de vianants. Recordar, en nom de la bona 
convivència, que haurien de dur aigua per netejar els pixums dels animals a la via 
pública. 
 
2. Els propietaris d’animals són responsables de recollir immediatament i de forma 
convenient els excrements. Les deposicions recollides s’han de posar de forma 
higiènicament acceptable o bé en bosses d’escombreries domiciliàries o bé en 
aquells llocs que l’autoritat municipal destini expressament a aquesta finalitat. 
 
3. En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat 
municipal poden requerir al propietari/a, o la persona que condueixi l’animal, 
perquè procedeixi a retirar les deposicions. Si no són atesos en el seu requeriment, 
poden imposar la sanció pertinent. 
 
4. Les infraccions comeses per l’incompliment total o parcial del que disposen els 
apartats anteriors, seran considerades faltes lleus, i podran ésser sancionades 
amb multes l’import de les quals podrà ser de 300 €. Tindran la consideració de 
greu quan els fets es produeixin en els parcs infantils o jardins públics freqüentats 
per part dels infants, així com la reiteració d’una infracció lleu, i seran sancionades 
amb multa de 751 € a 1500 €. La comissió reiterada d’una infracció greu es 
considerarà com a molt greu, i serà sancionada amb multa de 1501 € fins a 3000 
€. 

 
 
B. La incorporació d’una nova Disposició Addicional segona, amb la redacció literal 
següent, passant l’actual Disposició Addicional a identificar-se com a Primera: 
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 Disposició Addicional segona 
 

1ª Per a l’efectivitat de l’obligació establerta en l’article 92 i 95 d’aquesta 
Ordenança, l’Ajuntament haurà de disposar d’un sistema implementat 
d’identificació genètica dels gossos. La data de posada en funcionament d’aquest 
sistema s’informarà degudament als ciutadans a través dels medis adients que 
assegurin el seu coneixement general. 
 
2º Els propietaris de gossos registrats en el cens municipal d’animals de 
companyia de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb anterioritat a la data 
abans esmentada, disposen d’un termini màxim improrrogable de nou mesos a 
comptar des d’aleshores, per complir amb les obligacions assenyalades en l’article 
92 i 95 d’aquesta ordenança. L’incompliment de la obligació d’identificar 
genèticament al gos serà sancionat amb multa de 300€ a 750€. 

 
 
C. La incorporació d’una Disposició Final de l’Ordenança amb la redacció literal 
següent: 
 

 Disposició Final 
 

Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes 
previstos a l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu de les Administracions Públiques, com a mínim, cada 5 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de la modificació núm. 7 d’aquesta Ordenança. 

 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació d’aquesta l’Ordenança a 
informació pública i audiència als interessats per un termini de TRENTA dies, a efectes 
de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte al 
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de 
major difusió de la Província i al Tauler d’anuncis d’aquest Corporació, transcorregut 
el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà  
aprovades definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
També es donarà difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la 
seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de Transparència.  
 
Tercer.- Aprovada definitivament aquesta modificació de l’Ordenança, es publicarà 
íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un 
cop transcorreguts QUINZE dies a partir de la seva total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de  la Corporació i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d’Informació 
Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi 
publicat íntegrament el text. 
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Quart.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos a l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Cinquè.- Una vegada en vigor, incloure el text íntegre de la modificació, mitjançant la 
publicació del text resultant, a la Intranet municipal, pel seu coneixement per la 
ciutadania i per facilitar la seva consulta pels diferents Departaments municipals, i 
donar-hi difusió, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrónica municipal – Portal de 
Transparència, 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 Pública i Bon 
Govern, 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya, i preceptes concordants de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions 
Públiques. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:54:02 al 00:57:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=3242.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3242.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3242.0
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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: 
 

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 CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DESÈ.- APROVAR INICIALMENT LA REVOCACIÓ DE L’ASSIGNACIÓ DE 
NOM DELS ACTUALS CARRERS VICTOR PRADERA I ALMIRALL VIERNA, I 
APROVAR LES NOVES DENOMINACIONS DELS ESMENTATS CARRERS COM 
“CAN ROSES” I “CAMÍ VELL DE SANT BOI” RESPECTIVAMENT. 

Aprovar inicialment la 
revocació de l’assignació 

de nom dels actuals 
carrers Victor Pradera i 
Almirall Vierna. 

MOCIO (Inclou una correcció d’una errada relativa a una data al paràgraf 
quart de la part expositiva efectuada verbalment per la Regidora del Grup 
Municipal del PSC-CP, senyora Rocio García Pérez) 
... 
 
El Ple Municipal de data 26 de novembre de 2015, atenent la petició formulada per 
l’Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, va adoptar, 
entre altres, l’acord d’estudiar  el canvi de denominació d’aquelles vies i espais públics 
que mantinguessin una relació amb la Dictadura Franquista, a l’empara del que es 
preveu en l’article 15 de la Llei de la Memòria Històrica, i es procedís a iniciar el 
procediment d’acord amb el que preveu la normativa vigent.  
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En el mateix acord es fa referència, en concret, als carrers Almirall Vierna i Víctor 
Pradera, dels quals l’actual Cap de l’Àrea de Gestió del Patrimoni Cultural va realitzar 
un rigorós informe històric sobre els antecedents d’aquestes dues vies, així com la 
justificació del seu actual nomenclàtor. 
 
En el referit informe també figura una proposta de denominació argumentada, que 
coincideix en aquest apartat bàsicament amb l’informe emès pel Coordinador General 
de l’Alcaldia, 
 
La justificació de la proposta del canvi de denominació del carrer de Víctor Pradera es 
basa fonamentalment en la denominació popular pel qual es coneix aquest carrer, 
com a conseqüència dels anys d’arrelament a la nostra ciutat d’una de les indústries 
tèxtils més importants de la comarca, construïda a l’any 1851. 
 
En el cas de la proposta de canvi del carrer Almirall Vierna, respon a que era el camí 
antic que comunicava amb el municipi de Sant Boi, a través d’una embarcació que 
cobria el pas pel riu Llobregat, 
 
Durant el procés iniciat fa uns mesos per consensuar les propostes de nova 
denominació, l’Associació de Veïns del Casc Antic va demanar que es realitzés una 
sessió informativa amb tot el veïnat del carrer Almirall Vierna, en el que els veïns van 
realitzar un conjunt de peticions, algunes presentades en el Registre General de 
l’Ajuntament, que pel que fa a la denominació expressaven la seva inclinació per un 
dels noms històrics de la via. 
 
Per l’establiment o modificació de la denominació de vies i places, cal tenir en compte 
el que preveu l’article 33 del Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, 
Distinció i Premis Ciutat de Cornellà, en relació a la necessitat de procedir a l’acte de 
revocació de la concessió de les denominacions que es planteja modificar, al tractar-
se d’un reconeixement fet a persones físiques, que requereix, entre altres un acord 
Plenari en aquest sentit adoptat per majoria absoluta, en concordança amb el que 
preveu l’article 30 apartat primer b) del referit Reglament; així com el que preveu 
l’article 31 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadania i el que estableix la 
normativa vigent en aquesta matèria, en concret l’article 75 del Reial Decret 1690/86 
amb el redactat establert en el Reial Decret 2612/96 i la resolució conjunta d’abril de 
1997 de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i Direcció General de 
Cooperació Territorial. 
 
Aquesta Alcaldia – Presidència, en conformitat amb el que preveuen els articles 29 i 
33 del Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis de 
Cornellà de Llobregat, previ informe de la Junta de Portaveus, sotmet a la 
consideració del Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la revocació de l’assignació de nom dels actuals carrers 
Victor Pradera i Almirall Vierna efectuada en el seu dia per aquest Ajuntament, per la 
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seva identificació amb la Dictadura Franquista i en compliment del que preveu 
l’article 15 de la Llei de la Memòria Històrica i sotmetre a exposició pública la present 
proposta perquè durant el termini d’un mes, les persones que ho considerin adient 
puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin convenients, a partir del 
dia següent de la inserció del present acord al taulell d’anuncis d’aquesta Corporació; 
transcorreguts els quals, sense haver-se presentat cap reclamació ni cap suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord. 
 
Segon.- Aprovar les noves denominacions dels esmentats carrers, segons el detall que 
figura als plànols adjunts, atorgant el nom popular de “Can Rosés”, a l’actual carrer 
Victor Pradera, i el de “Camí Vell de Sant Boi”, a l’actual carrer d’Almirall Vierna, per 
les raons exposades a la part expositiva del present acord. 
 
Aquesta denominació serà efectiva tant aviat restin aprovades definitivament les 
revocacions acordades al punt anterior. 
 
Tercer.- Publicar el present acord en el Portal de Transparència d’aquest Ajuntament, 
i difondre el seu contingut en els diferents mitjans de comunicació local i realitzar les 
inscripcions corresponents al Llibre de registre d’honors i distincions previst a l’article 
32 del Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distinció i Premis Ciutat de 
Cornellà. 
 
Quart.- Tant aviat siguin efectius els canvis de denominació, procedir al canvi de 
retolació dels carrers de Víctor Pradera, pel de “Can Rosés”, i del carrer d’Almirall 
Vierna, pel de “Camí Vell de Sant Boi”. 
 
Cinquè.- Facilitar les gestions de canvis de denominació a tots els veïns dels 
esmentats carrers, expedint les corresponents certificacions oficials dels canvis de 
nom, per tal de que en el moment que ho necessitin per fer alguna gestió personal, 
puguin presentar aquest certificat, fins el moment que hagin actualitzat tota la 
documentació necessària. 
 
Sisè.- Donar trasllat del present acord al “Instituto Nacional de Estadística”, a 
Correus, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, a 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Direcció General de Tràfic, a l’Agència 
Tributària, al Registre de la Propietat, a les companyies de subministrament de 
serveis; pel seu coneixement i efectes adients; així com a les persones interessades en 
aquest procés de canvi de denominació. 
 
Setè.- Comunicar el present acord al Departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament, 
així com a les xarxes de les tecnologies de la informació i comunicació, especialment a 
google maps, per ésser un element clau en la informació d’ubicacions de vies i espais 
públics. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:57:13 al 01:13:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=3433.0 
 
 
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/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3433.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=3433.0
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DEL CONSELL 
MUNICIPAL DE LES DONES DE CORNELLÀ, AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA. 

Moció dels Grups Polítics 

Municipals i del Consell 
Municipal de les Dones, 
amb motiu del Dia 

Internacional de la Dona 
Treballadora 

MOCIÓ 
... 
 
Cada any commemorem el Dia Internacional de la dona Treballadora; un dia de 
reflexió que recorda a la ciutadania que la lluita a favor de la igualtat d’oportunitat 
entre dones i homes continua, perquè malauradament, a les nostres societats encara 
s’hi arrelen estructures i situacions que dificulten el ple desenvolupament de les 
dones: la desigualtat salarial, la menor presència en els espais de poder, la segregació 
ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar i la 
violència masclista. 
 
Aquestes evidències ens obliguen a continuar treballant en la sensibilització i 
implicació de tota la societat, homes i dones, per tal de trencar estereotips que ens 
han de dur a un canvi d’actitud i mentalitat imprescindible per avançar en el camí de 
la igualtat. 
 
Volem expressar el nostre reconeixement a la feina feta per les associacions de dones 
de la ciutat i al Consell Municipal de les Dones, espais de participació per donar 
resposta a les necessitats i oportunitats existents en totes aquelles qüestions referides 
a potenciar la igualtat d’oportunitats de les ciutadanes de Cornellà. 
 
Fa més de vint anys que Cornellà de Llobregat va incorporar a la seva agenda la 
promoció de la igualtat entre homes i dones, realitzant polítiques transversals 
d’igualtat amb l’objectiu de potenciar la participació i integració de les dones en 
diferents àmbits de ciutat i lluitar contra la violència masclista. 
 
Des de l’inici una de les prioritats continua sent l’atenció cap a les dones que es 
troben en situació de dificultat, especialment les dones víctimes de violència 
masclista, assessorant-les en els seus drets, acollint-les, donant un servei integral i 
coordinat amb les diferents institucions i serveis de la ciutat. A l’any 2000 es realitza 
el primer protocol d’actuació i circuit d’intervenció en casos de violència de gènere, 
per tal de millorar l’atenció cap a les dones i treballar de forma estratègica la 
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sensibilització cap a la ciutadania. També fruit d’aquestes accions neix a l’any 2015 la 
Plataforma ciutadana contra la violència masclista. 
 
Per altra banda i molt especialment s’ha impulsat el treball de prevenció envers la 
violència masclista amb les persones més joves, fent tallers de prevenció als centres 
d’ensenyament i creant la Xarxa Activa de la Joventut per la Igualtat. 
 
La formació en igualtat i amb perspectiva de gènere ha estat uns dels eixos 
primordials per sembrar inquietuds, sensibilitzar, conèixer el mon i la societat a través 
de la mirada de les dones i ha permès visibilitzar a les dones que han fet història al 
amb món cultural, literari, de les arts i el pensament, la Universitat d’Estiu de les 
Dones és el màxim exponent. 
 
Cornellà de Llobregat ha estat pionera en el desenvolupament de les polítiques 
d’igualtat sent de les primeres ciutats que va tenir una guia de l’ús igualitari del 
llenguatge, de contes no sexistes, la creació de l’Observatori de les dones als mitjans 
de comunicació i el Pla transversal d’Igualtat. 
 
Al 2016 s’aprova el III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat, resultat d’anys de 
treball i experiència. És una eina de treball que preveu actuacions específiques que 
impregnen de gènere tots els àmbits de l’actuació municipal. Aquest programa marc 
inclou accions que es porten a terme a la nostra ciutat per avançar en el 
reconeixement de les dones del municipi. 
 
Per tot això, els grups polítics municipals sotasignats proposem al Ple de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat els ACORDS següents: 
 
Primer.- Recolzar les polítiques d’igualtat adreçades a la ciutadania que es proposin 
des del Consell Municipal de les Dones. 
 
Segon.- Treballar conjuntament amb el Consell Municipal de les Dones i el teixit 
associatiu de la ciutat per defensar els drets i la dignitat de les dones i assolir la 
igualtat efectiva. 
 
Tercer.- Ampliar a tots els centres educatius de la ciutat les propostes educatives per 
prevenir i eradicar el sexisme, duent a terme els programes de prevenció en violència 
masclista i la formació al professorat. 
 
Quart.- Ampliar la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat a tots els centres que 
imparteixen l’ensenyament secundari obligatori. 
 
Cinquè.- Portar a terme un programa d’activitats de sensibilització a favor de la 
conciliació de la vida laboral, familiar, social i personal. 
 
Sisè.- Donar suport a la Xarxa de dones emprenedores de Cornellà per desenvolupar 
un programa de divulgació de l’emprenedoria en femení a la ciutat. 
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Setè.- Fomentar la Plataforma ciutadana contra la violència masclista perquè 
juntament amb el Consell Municipal de les Dones tingui més presència als espais de 
participació de la ciutat. 
 
Vuitè.- Fomentar dins de la programació d’activitats esportives de la ciutat, tallers de 
defensa personal adreçats a dones joves i adultes. 
 
Novè.- Incentivar que les juntes directives de les entitats tinguin més participació i 
presència de dones i incorporin a les seves activitats programes d’igualtat (xerrades, 
tallers, cursos, etc.) i el protocol d’actuació “Per unes festes lliures de sexisme a 
Cornellà de Llobregat”, així com potenciar que a xerrades, taules rodones i actes 
públics que organitzin des de les entitats i de l’ajuntament, es compti amb la 
presència de dones. 
 
Desè.- Instar el Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona que als pressupostos 2017-2018 recullin un increment de les partides 
econòmiques que donen suport al nostre ajuntament per portar a terme els 
programes d’igualtat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:13:51 al 01:39:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=4431.0 
 
 
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 per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER A LA 
MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=4431.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=4431.0
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Moció de CEC-CPC, per a 
la municipalització dels 
serveis públics 

externalitzats. 

MOCIÓ 
... 
 
La lògica empresarial capitalista, imposada a la gestió del sector públic les darreres 
dècades amb la introducció del neoliberalisme –i amb la Nova Gestió Pública com a 
ideologia dominant i paradigmàtica-, ha generat una progressiva externalització dels 
serveis que presten les administracions públiques. 
 
S’ha manifestat en reiterades ocasions en aquest Ple la necessitat de municipalitzar 
tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la ciutat. Aquest posicionament parteix 
de l’assumpció que els serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la 
ciutadania no han de ser un negoci. Amb les municipalitzacions es pot aconseguir 
gestionar un servei de manera més econòmica, eficient, transparent, compartida i 
participada pels veïns i veïnes. 
 
El sector públic local ha de ser qui directament gestioni serveis públics com la 
recollida de les escombraries, el subministrament d’aigua, la neteja dels nostres 
carrers, la totalitat de les escoles bressol, la neteja de les escoles i de les dependències 
municipals així com tots aquells serveis que no es corresponen a actuacions puntuals, 
sinó a serveis que el municipi necessita permanentment. Només s’haurien de poder 
externalitzar determinats serveis a organitzacions sense afany de lucre o entitats de 
l’economia social. La qualitat dels serveis que presta l’administració té a veure amb la 
responsabilitat, la transparència i el compromís en la seva gestió pública, així com en 
la garantia de la seva regularitat i continuïtat. Per això creiem necessari mantenir els 
serveis públics i les activitats que presta l’Ajuntament en mans públiques, com a 
garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, 
universalitat en l’accés, vocació de servei a la ciutadania i no criteris merament 
mercantilistes o economicistes. 
 
És imprescindible estudiar la viabilitat de municipalitzar la gestió d’alguns dels 
actuals serveis concessionats per tal de garantir-ne el bon funcionament, l’estabilitat 
o totes dues qüestions. La gestió directa per part de l’Ajuntament, ja sigui a través del 
mateix ens local o mitjançant empreses municipals, és bàsica per assegurar un servei 
adequat i garantir unes condicions laborals dignes als seus treballadors i 
treballadores. De fet, més enllà dels tòpics neoliberals sobre el sector públic, hem de 
sentir-nos plenes d’orgull pels serveis que s’ofereixen des del sector públic municipal. 
En els darrers anys no només no s’ha fet res per municipalitzar tots aquests serveis, 
sinó que encara se n’han externalitzat de nous. 
 
Per altra banda, des d’un punt de vista econòmic, encara que els processos 
d’adjudicació impliquin una justificació econòmica que els motivin, molts cops s’ha 
vist com des del mateix punt de vista de l’economia marginal, l’externalització 
d’aquests serveis genera majors costos, com també una devaluació en la qualitat del 
servei. 
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Per posar-ne només un exemple, la prestació externa de serveis públics per part 
d’empreses privades comporta en molts casos un augment de com a mínim un 26% 
del seu cost, corresponent al 21% d’IVA (que no s’hauria d’abonar en cas de prestar-
se directament des de l’administració) i al 5% mínim de benefici empresarial. Al 
capdavall, entre un 25% i un 30% que no repercuteix en la qualitat dels serveis, en les 
condicions laborals o en altres actuacions necessàries per part del sector públic que es 
deixen de dur a terme, mentre que amb gestió directe sí que hi podria repercutir. 
 
Cal constatar que la privatització de serveis públics sempre comporta per a l’empresa 
adjudicatària una expectativa de benefici i, per tant, l’obtenció d’un marge econòmic 
a partir de les aportacions econòmiques de la ciutadania. Això fa aconsellable que, en 
tot cas, s’analitzi des de l’Ajuntament la millor forma d’aconseguir que aquest marge 
de beneficis no sigui privatitzat. Es tracta d’obtenir així un rendiment públic basant-se 
en els marges econòmics, obtinguts en eludir la privatització del servei. 
 
A més, tal com assenyalava la Comissió Nacional del Mercat i la Competència el 2015, 
el sobrecost anual de la contractació pública era de 48.000 milions d’euros l’any (el 
dèficit públic total de l’estat espanyol el 2015 va ser de 54.000 milions d’euros). Per si 
no fos poc, el Tribunal de Comptes ha mostrat en diversos informes importants 
sobrecostos i una pitjor qualitat dels serveis privatitzats. Segons aquest tribunal el 
sobrecost de l’externalització del servei pot anar del 22% (sobrecost de la gestió 
privada de l’aigua, on a més, les privades, tenen un 30% més de pèrdues de xarxa i un 
15,5% menys d’inversió), fins a més d’un 27% en recollida d’escombraries o el 71% en 
neteja (Tribunal de Comptes, 2013). Tot això deixant al marge els centenars de 
processos judicials penals oberts en relació amb la gestió indirecta municipal. 
 
Està demostrat que l’externalització o privatització de serveis no sempre és més 
econòmica i que en la majoria de casos surt més car a la ciutadania, ja que els serveis 
que es presten gairebé mai resulten de més qualitat. Hi ha nombrosos estudis sobre 
externalització de serveis socials, de serveis de salut o de gestió municipal, on es 
demostra que la gestió privada no és sempre la forma més eficient (en termes de 
recursos i qualitat) d’oferir el servei. En termes d’eficàcia, qualitat i costos dels serveis 
prestats, l’externalització sol ser pitjor solució que l’oferta municipal. 
 
Amb tot, no hi ha arguments de pes a favor d’aquestes externalitzacions. Les 
economies d’escala o la suposada reducció de despeses derivades de la gestió es 
veuen compensades amb escreix pels beneficis empresarials derivats de la mateixa 
prestació privada del servei. Aquests beneficis s’haurien de poder destinar a millorar 
les condicions laborals dels treballadors i treballadores en aquells casos en què fos 
necessari, així com a altres accions, polítiques i serveis destinades a pal·liar els greus 
efectes que la crisi provoca sobre la població de la nostra ciutat. 
 
És precisament per aquest motiu que la crisi ha provocat una municipalització de 
certs serveis a Alemanya, França o el Regne Unit, per poder estalviar costos i sanejar 
els seus comptes públics, sent prova inequívoca del menor cost que suposa oferir 
aquests serveis per l’ajuntament. Berlín, Hamburg, París o Londres són algunes de les 
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ciutats que han remunicipalitzat serveis tan importants com la gestió de l’aigua. S’ha 
demostrat que privatitzar i subcontractar significa reduir la qualitat del servei prestat 
i les condicions de treball en les quals s’ofereix. 
 
Així doncs, cal apostar per dedicar esforços dels serveis tècnics del consistori a 
analitzar l’actual funcionament de les empreses que presten serveis públics 
municipals, a fi i efecte de detectar aquells casos en què la prestació directa del servei 
per part de l’organisme públic esdevé més eficient i eficaç que no pas el manteniment 
de l’externalització en un tercer. 
 
I per tots aquest motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats tret que hi hagi un 
acord específic del Ple municipal al respecte, autoritzant-ne la pròrroga. 
 
Segon.- Redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de 
serveis signats per l’Ajuntament de Cornellà i ens privats que es trobin en vigor o que 
hagin finalitzat en els 5 anys anteriors. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, i 
d’acord, entre d’altres, amb els paràmetres previstos en l’article 13 de la Llei de 
Transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern), pel que fa als contractes de gestió dels serveis 
públics, la següent informació: 
 
a) Termini del contracte 
b) Condicions 
c) Grau de compliment 
d) Avaluació del servei prestat i beneficis per a l’administració i els usuaris 
 
Tercer.- Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats en aquests termes: 
 
a) Contindrà, com a mínim, la següent informació: 
 

i. Costos del contracte externalitzat 
ii. Estudi comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública. 
iii. Avaluació dels beneficis socials de l’externalització. 
iv. Comptabilització del benefici empresarial 
v. Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva 

municipalització. 
 
b) Es realitzarà en els següents supòsits: 
 

i. Un any abans de la finalització del contracte en el cas de contractes 
plurianuals, o amb una antelació mínima de 4 mesos en el cas de contractes de 
menor duració. 
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ii. Quan, malgrat no complir-se els supòsits anteriors, ho sol·liciti, com a mínim, 
una cinquena part dels regidors i regidores del Ple. 

 
c) Haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals, com a mínim: 
 

i. 6 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes 
plurianuals. 

ii. Un mes abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes de menor 
durada. 

iii. Quatre mesos desprès que se sol·liciti per part dels regidors i regidores en la 
forma prevista a l’acord tercer b) ii. 

 
d) Els estudis en qüestió s’hauran de debatre, com a mínim, en comissió informativa, 

la qual concretarà una proposta per a ser discutida al Ple municipal. 
 
Quart.- Elaborar, en el termini de dos mesos, un calendari amb tots els terminis dels 
contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar, atesos els acords segon i 
tercer. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament es compromet que, abans de poder signar o prorrogar 
contractes de concessió, concert o conveni amb una empresa privada per a la gestió 
de serveis públics, sigui necessari publicar preceptivament els objectius perseguits, el 
guany de l’externalització, la comparativa amb el cost que es derivaria de la gestió 
pública, i els indicadors corresponents. Anualment es publicaran aquestes dades al 
Portal de la Transparència de l’Ajuntament, juntament amb l’avaluació del 
compliment o no dels indicadors corresponents. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 6663. 
... 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat de la mateixa manera que la immensa majoria 
de municipis, porta diversos anys prestant diversos serveis municipals en diferents 
maneres de gestió, de forma directa o indirecta, per tant en cap cas el debat sobre la 
manera d’administració es pot produir sota el concepte de recuperar la 
“municipalització” perquè mai aquests serveis han perdut aquesta característica, ja 
que la seva naturalesa jurídica i competencial estan sotmeses a la direcció i gestió de 
l’administració municipal. En tot cas, és cert, que de forma discontinuada, i 
actualment amb alguna intensitat més, s’ha obert un debat sobre la conveniència de 
quina de les diferents formes de gestió d’aquests serveis, pot resultar més beneficiosa 
per als interessos municipals. 
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En concret a la nostra ciutat, la posició mantinguda no ha estat a favor o en contra 
d’una forma o altra de gestió, i per raons diverses s’ha arribat a la conclusió de 
gestionar alguns serveis municipals de forma externalitzada; entre ells, els principals 
contractes relacionats amb el manteniment de l’espai públic, o la prestació de serveis 
relacionats amb l’àmbit social, lúdic, o cultural. Aquesta gestió es porta a terme de 
forma molt plural a través d’empreses privades, com també d’empreses que generen 
oportunitats amb la integració social i laboral de col·lectius en risc d’exclusió social o 
persones amb discapacitats, empreses totes elles que presten els seus serveis de 
manera professional, amb personal format de manera específica, i que són 
controlades pels serveis municipals corresponents. 
 
Com es comentava al final del primer paràgraf no hi ha dubte que la qüestió 
relacionada amb la manera de gestió es troba en plena actualitat, hi ha un debat 
entorn als models de gestió dels serveis públics perquè siguin revisats en funció de 
l’evolució de les realitats socials i les conseqüències directes i indirectes de la situació 
econòmica. A Espanya, l’existència de múltiples estudis a favor o en contra d’alguns 
dels modes de gestió inunden les nostres taules, una de les tendències és pensar que 
la gestió indirecta de serveis ha resultat més costosa perquè les empreses que 
assumeixen el servei han de pagar els costos i a més han d’aconseguir beneficis. No 
obstant això, també hi ha estudis que no comparteixen aquesta teoria, perquè 
addueixen que no es té en compte ni els costos laborals, ni la inversió, ni les despeses 
en manteniment, ni l’especialització en la prestació del servei. 
 
Però en tot cas, la pretensió final, independentment de quin sigui la manera, ha de 
servir per fer una gestió eficaç, eficient i que l’abast dels objectius marcats no sigui a 
costa, entre alguns els aspectes, el d’estalviar en les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores. En aquest sentit, cal recordar que el nostre Ajuntament 
va aprovar al 25 de maig de 2016 una moció en suport a la iniciativa ciutadana per 
una salari digne “anem a mil”. 
 
A més, s’ha fet una consulta a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
depenent del Departament d’Economia i Finances, amb data de registre d’entrada 4 
de juliol de 2016, per tal de conèixer: 
 
1. Si existeix la possibilitat i en quins supòsits, d’incloure als Plecs de Clàusules 

Administratives, com a condició especial d’execució d’un contracte, una clàusula 
social consistent en imposar a l’adjudicatari l’obligació d’abonar al seu personal 
adscrit a la seva execució un salari mínim específic superior al legalment establert 
com a salari mínim interprofessional. 

 
2. En cas afirmatiu, si aquesta exigència es pot estendre també als subcontractistes. 
 
3. En un i altres cas, si pot afectar únicament al personal adscrit a l’execució del 

contracte o també, a la resta de personal de les empreses afectades. 
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Creiem que aquest debat s’ha de fer, coneixent els aspectes jurídics, econòmics i 
laborals que comporta; així com analitzant la viabilitat, els avantatges i els 
inconvenients de les diferents fórmules de gestió directa o indirecta dels serveis 
públics. 
 
Per tot això exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple, l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un estudi que contingui els contractes existents i totes les seves 
condicions contractuals. 
 
Segon.- Analitzar prioritàriament, un cop es disposi d’aquest estudi, quins serveis es 
podrien gestionar a través d’empreses d’economia social, sempre que l’actual 
legislació vigent ho permeti. 
 
Tercer.- Establir un termini de dos mesos, per tal que els serveis municipals 
corresponents realitzin una proposta de clàusules socials a incorporar en els futurs 
plecs de contractació. 
 
Quart.- Realitzar, per part dels serveis jurídics, un estudi sobre la llei LRSAL, Llei de 
Contractes i altes aspectes jurídics relacionats amb aquest assumpte per identificar el 
marge d’actuació que actualment preveu l’ordenament jurídic. 

... 
 
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) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E amb registre 
d’entrada 6674: 
... 
 
ESMENA 1 
 
Modificació del títol de la moció resultant de la següent manera: 
 
MOCIÓ PER A L’ESTUDI DE LA RECUPERACIÓ DE LA GESTIÓ DIRECTA DELS SERVEIS 
PÚBLICS EXTERNALITZATS 
 
Modificació al segon paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“S’ha manifestat en reiterades ocasions en aquest Ple la necessitat de gestionar 
directament tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la ciutat”. 
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Addició al final del 9è paràgraf de l’exposició de motius que comença per “Està 
demostrat que l’externalització (...)”: 
 
“Amb tot això, també cal destacar que bona part dels serveis gestionats de forma 
indirecta s’està fent amb entitats molt especialitzades del tercer sector de la nostra 
ciutat i comarca”. 
 
 
ESMENA 2: 
 
Modificació de l’Acord Tercer resultant d’aquesta manera: 
 
“Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats, prioritzant els contractes 
de serveis socials bàsics i educatius, en aquest termes; (...)”. 
 
 
Modificació del punt v de l’apartat a) de l’Acord Tercer: 
 
“Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la gestió directa del 
servei”. 
 
 
Afegir un punt vi en l’apartat a) de l’Acord Tercer en el següent sentit: 
 
vi. Valoració de la possible gestió supramunicipal o mancomunada del servei seguint 
els criteris de viabilitat econòmica, jurídica i tècnica. 

... 
 
 
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 6678: 
... 
 
Esmena de modificació del primer punt dels acords: 
 
Primer.- No prorrogar els contractes plurianuals o els contractes per un import 
superior a 18.000 € de serveis externalitzats tret que hi hagi un acord específic del Ple 
municipal al respecte, autoritzant-ne la pròrroga. 

... 
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 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 6679: 
... 
 
Esmena d’addició al tercer punt dels acords, apartat a), subapartat v: 
 
Tercer.- Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats en aquests termes: 
 
a. Contindrà, com a mínim, la següent informació: 
 

v. Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la seva 
municipalització, ja sigui mancomunant serveis, mitjançant ens 
supramunicipals, creant una empresa municipal o mitjançant serveis propis 
de l’Ajuntament. 

... 
 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 6680: 
... 
 
Esmena de modificació del Tercer Punt dels Acords, apartats b i c): 
 
Tercer.- Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats en aquests termes: 
 
b. Es realitzarà en els següents supòsits: 

 
i. Dos anys un any abans de la finalització del contracte en el cas de contractes 

plurianuals, o amb una antelació mínima de 7 mesos 4 mesos en el cas de 
contractes de menor duració. 

ii. (...) 
 

c. Haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals, com a mínim: 
 
i. Un any i 6 mesos 6 mesos abans de la finalització del contracte en el cas des 

contractes plurianuals. 
ii. (...) 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:39:01 al 02:11:31 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=5941.0 
 
 
VOTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
La Moció Alternativa és rebutjada per la majoria dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=5941.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=5941.0
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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 

 
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 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 lògica empresarial capitalista, imposada a la gestió del sector públic les darreres 
dècades amb la introducció del neoliberalisme –i amb la Nova Gestió Pública com a 
ideologia dominant i paradigmàtica-, ha generat una progressiva externalització dels 
serveis que presten les administracions públiques. 
 
S’ha manifestat en reiterades ocasions en aquest Ple la necessitat de gestionar 
directament tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la ciutat. Aquest 
posicionament parteix de l’assumpció que els serveis públics destinats a cobrir 
necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. Amb les 
municipalitzacions es pot aconseguir gestionar un servei de manera més econòmica, 
eficient, transparent, compartida i participada pels veïns i veïnes. 
 
El sector públic local ha de ser qui directament gestioni serveis públics com la 
recollida de les escombraries, el subministrament d’aigua, la neteja dels nostres 
carrers, la totalitat de les escoles bressol, la neteja de les escoles i de les dependències 
municipals així com tots aquells serveis que no es corresponen a actuacions puntuals, 
sinó a serveis que el municipi necessita permanentment. Només s’haurien de poder 
externalitzar determinats serveis a organitzacions sense afany de lucre o entitats de 
l’economia social. La qualitat dels serveis que presta l’administració té a veure amb la 
responsabilitat, la transparència i el compromís en la seva gestió pública, així com en 
la garantia de la seva regularitat i continuïtat. Per això creiem necessari mantenir els 
serveis públics i les activitats que presta l’Ajuntament en mans públiques, com a 
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garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, 
universalitat en l’accés, vocació de servei a la ciutadania i no criteris merament 
mercantilistes o economicistes. 
 
És imprescindible estudiar la viabilitat de municipalitzar la gestió d’alguns dels 
actuals serveis concessionats per tal de garantir-ne el bon funcionament, l’estabilitat 
o totes dues qüestions. La gestió directa per part de l’Ajuntament, ja sigui a través del 
mateix ens local o mitjançant empreses municipals, és bàsica per assegurar un servei 
adequat i garantir unes condicions laborals dignes als seus treballadors i 
treballadores. De fet, més enllà dels tòpics neoliberals sobre el sector públic, hem de 
sentir-nos plenes d’orgull pels serveis que s’ofereixen des del sector públic municipal. 
En els darrers anys no només no s’ha fet res per municipalitzar tots aquests serveis, 
sinó que encara se n’han externalitzat de nous. 
 
Per altra banda, des d’un punt de vista econòmic, encara que els processos 
d’adjudicació impliquin una justificació econòmica que els motivin, molts cops s’ha 
vist com des del mateix punt de vista de l’economia marginal, l’externalització 
d’aquests serveis genera majors costos, com també una devaluació en la qualitat del 
servei. 
 
Per posar-ne només un exemple, la prestació externa de serveis públics per part 
d’empreses privades comporta en molts casos un augment de com a mínim un 26% 
del seu cost, corresponent al 21% d’IVA (que no s’hauria d’abonar en cas de prestar-
se directament des de l’administració) i al 5% mínim de benefici empresarial. Al 
capdavall, entre un 25% i un 30% que no repercuteix en la qualitat dels serveis, en les 
condicions laborals o en altres actuacions necessàries per part del sector públic que es 
deixen de dur a terme, mentre que amb gestió directe sí que hi podria repercutir. 
 
Cal constatar que la privatització de serveis públics sempre comporta per a l’empresa 
adjudicatària una expectativa de benefici i, per tant, l’obtenció d’un marge econòmic 
a partir de les aportacions econòmiques de la ciutadania. Això fa aconsellable que, en 
tot cas, s’analitzi des de l’Ajuntament la millor forma d’aconseguir que aquest marge 
de beneficis no sigui privatitzat. Es tracta d’obtenir així un rendiment públic basant-se 
en els marges econòmics, obtinguts en eludir la privatització del servei. 
 
A més, tal com assenyalava la Comissió Nacional del Mercat i la Competència el 2015, 
el sobrecost anual de la contractació pública era de 48.000 milions d’euros l’any (el 
dèficit públic total de l’estat espanyol el 2015 va ser de 54.000 milions d’euros). Per si 
no fos poc, el Tribunal de Comptes ha mostrat en diversos informes importants 
sobrecostos i una pitjor qualitat dels serveis privatitzats. Segons aquest tribunal el 
sobrecost de l’externalització del servei pot anar del 22% (sobrecost de la gestió 
privada de l’aigua, on a més, les privades, tenen un 30% més de pèrdues de xarxa i un 
15,5% menys d’inversió), fins a més d’un 27% en recollida d’escombraries o el 71% en 
neteja (Tribunal de Comptes, 2013). Tot això deixant al marge els centenars de 
processos judicials penals oberts en relació amb la gestió indirecta municipal. 
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Està demostrat que l’externalització o privatització de serveis no sempre és més 
econòmica i que en la majoria de casos surt més car a la ciutadania, ja que els serveis 
que es presten gairebé mai resulten de més qualitat. Hi ha nombrosos estudis sobre 
externalització de serveis socials, de serveis de salut o de gestió municipal, on es 
demostra que la gestió privada no és sempre la forma més eficient (en termes de 
recursos i qualitat) d’oferir el servei. En termes d’eficàcia, qualitat i costos dels serveis 
prestats, l’externalització sol ser pitjor solució que l’oferta municipal. Amb tot això, 
també cal destacar que bona part dels serveis gestionats de forma indirecta s’està 
fent amb entitats molt especialitzades del tercer sector de la nostra ciutat i comarca. 
 
Amb tot, no hi ha arguments de pes a favor d’aquestes externalitzacions. Les 
economies d’escala o la suposada reducció de despeses derivades de la gestió es 
veuen compensades amb escreix pels beneficis empresarials derivats de la mateixa 
prestació privada del servei. Aquests beneficis s’haurien de poder destinar a millorar 
les condicions laborals dels treballadors i treballadores en aquells casos en què fos 
necessari, així com a altres accions, polítiques i serveis destinades a pal·liar els greus 
efectes que la crisi provoca sobre la població de la nostra ciutat. 
 
És precisament per aquest motiu que la crisi ha provocat una municipalització de 
certs serveis a Alemanya, França o el Regne Unit, per poder estalviar costos i sanejar 
els seus comptes públics, sent prova inequívoca del menor cost que suposa oferir 
aquests serveis per l’ajuntament. Berlín, Hamburg, París o Londres són algunes de les 
ciutats que han remunicipalitzat serveis tan importants com la gestió de l’aigua. S’ha 
demostrat que privatitzar i subcontractar significa reduir la qualitat del servei prestat 
i les condicions de treball en les quals s’ofereix. 
 
Així doncs, cal apostar per dedicar esforços dels serveis tècnics del consistori a 
analitzar l’actual funcionament de les empreses que presten serveis públics 
municipals, a fi i efecte de detectar aquells casos en què la prestació directa del servei 
per part de l’organisme públic esdevé més eficient i eficaç que no pas el manteniment 
de l’externalització en un tercer. 
 
I per tots aquest motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- No prorrogar els contractes plurianuals o els contractes per un import 
superior a 18.000 € de serveis externalitzats tret que hi hagi un acord específic del Ple 
municipal al respecte, autoritzant-ne la pròrroga. 
 
Segon.- Redactar un informe detallat dels contractes de concessió i externalització de 
serveis signats per l’Ajuntament de Cornellà i ens privats que es trobin en vigor o que 
hagin finalitzat en els 5 anys anteriors. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, i 
d’acord, entre d’altres, amb els paràmetres previstos en l’article 13 de la Llei de 
Transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
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informació pública i bon govern), pel que fa als contractes de gestió dels serveis 
públics, la següent informació: 
 
a) Termini del contracte 
b) Condicions 
c) Grau de compliment 
d) Avaluació del servei prestat i beneficis per a l’administració i els usuaris 
 
Tercer.- Elaborar un estudi de cadascun dels serveis externalitzats, prioritzant els 
contractes de serveis socials bàsics i educatius, en aquests termes: 
 
a) Contindrà, com a mínim, la següent informació: 
 

i. Costos del contracte externalitzat 
ii. Estudi comparatiu amb el que hagués costat la gestió pública. 
iii. Avaluació dels beneficis socials de l’externalització. 
iv. Comptabilització del benefici empresarial 
v. Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la gestió directa del 

servei. 
vi. Valoració de la possible gestió supramunicipal o mancomunada del servei 

seguint els criteris de viabilitat econòmica, jurídica i tècnica. 
 
b) Es realitzarà en els següents supòsits: 
 

i. Dos anys abans de la finalització del contracte en el cas de contractes 
plurianuals, o amb una antelació mínima de 7 mesos en el cas de contractes de 
menor duració. 

ii. Quan, malgrat no complir-se els supòsits anteriors, ho sol·liciti, com a mínim, 
una cinquena part dels regidors i regidores del Ple. 

 
c) Haurà d’estar acabat i a disposició dels grups municipals, com a mínim: 
 

i. Un any i 6 mesos abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes 
plurianuals. 

ii. Un mes abans de la finalització del contracte en el cas dels contractes de menor 
durada. 

iii. Quatre mesos desprès que se sol·liciti per part dels regidors i regidores en la 
forma prevista a l’acord tercer b) ii. 

 
d) Els estudis en qüestió s’hauran de debatre, com a mínim, en comissió informativa, 

la qual concretarà una proposta per a ser discutida al Ple municipal. 
 
Quart.- Elaborar, en el termini de dos mesos, un calendari amb tots els terminis dels 
contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar, atesos els acords segon i 
tercer. 
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Cinquè.- L’Ajuntament es compromet que, abans de poder signar o prorrogar 
contractes de concessió, concert o conveni amb una empresa privada per a la gestió 
de serveis públics, sigui necessari publicar preceptivament els objectius perseguits, el 
guany de l’externalització, la comparativa amb el cost que es derivaria de la gestió 
pública, i els indicadors corresponents. Anualment es publicaran aquestes dades al 
Portal de la Transparència de l’Ajuntament, juntament amb l’avaluació del 
compliment o no dels indicadors corresponents. 

... 

 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
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TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
L’ELIMINACIÓ DEL PANGA DE LA DIETA ESCOLAR.- 

Moció de C’s, per a 
l’eliminació del panga de 
la dieta escolar. 

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.- 
 
• Segons l'OCU, els filets de panga han entrat amb força en els nostres hàbits 

de compra i consum, sobretot en els menjadors col·lectius, on de vegades 
se serveixen com a filets de llenguado o mero. 

 
• El panga (Pangasiushypophthalmus) és un peix blanc d'aigua dolça de gran 

grandària, originari dels rius Mekong i Chao Phraya. Avui dia és criat en 
captivitat en granges aqüícoles al llarg del riu Mekong, entre Vietnam i a 
Xina, sent Vietnam el productor del 90% de la totalitat. En aquest país, 
Greenpeace ha detectat que la seva pesca i cria produeix importants 
impactes sobre la biodiversitat en zones amb especial sensibilitat 
ecològica. 

 
Espanya és el segon importador mundial des de Vietnam després de Rússia 
(les importacions han augmentat a un ritme del 60% anual des de 2004). 

 
• Per contra, als Estats Units han prohibit la seva importació, a causa de la 

presència de substàncies contaminants i la sospita que podria contenir 
antibiòtics. 

 
• El panga és alimentat amb pinsos casolans elaborats amb peixos en 

descomposició i en general de mala qualitat. Això, unit al barat import del 
transport marítim, és el que realment abarateix els seus costos al mercat, 
sent el peix més barat del món. 

 
 
Segon.- 
 
• En 2008, algunes associacions de pescadors i detallistes denunciaven la 

possible toxicitat del panga. La notícia procedia de fonts del sector pesquer 
nacional. 



 
 

 
 

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

 

 85 

En 2009 el Ministeri de Sanitat aclaria que els nivells de contaminants del 
panga que entrava al nostre país no constituïen un risc per a la salut segons 
els criteris de seguretat de Reglament Europeu. 

 
• El Ministeri de Sanitat, mitjançant l'Agència Espanyola de Consum i 

Seguretat Alimentària (AECOSAN) es va veure obligat de nou en 2013 a 
sortir al pas d'aquesta alarma. 

 
• Amb data 1 de febrer de 2017, l'OCU informa d'un nou estudi (el primer va 

ser de 2010) en el qual analitzen 23 mostres de panga (17 congelades i 6 
comprades com a fresques) i 6 de perca per comprovar diferents aspectes 
de la seva qualitat i seguretat alimentària. 

 
En 4 mostres de panga de les 23 analitzades, van trobar un herbicida, la 
trifluoralina, que ha estat prohibida a Europa. 

 
No obstant això, segons l’AECOSAN: “en relació a la presència de 
residus de trifluoralina, hem de comentar que és una substància 
activa amb acció herbicida els usos de la qual no estan autoritzats 
actualment en la UE, no per qüestions de seguretat al consumidor 
sinó especialment mediambientals, donada la seva persistència en el 
mitjà marí, la seva bioacumulació i la seva toxicitat per als peixos. 
Respecte als perills per als consumidors que pugui comportar la seva 
presència en el peix, hem de dir que els experts de la UE (EFSA) 
coincideixen que és una substància que no té efectes tòxics 
preocupants a curt termini per la seva ingesta.” 

 
També van detectar mercuri, un metall pesat, en 9 de les 29 mostres de 
panga i perca analitzades. Les quantitats de mercuri no superen el límit 
legal de 0,5 mg/kg, però en alguns casos, sí aconsegueixen la meitat 
d'aquesta xifra. No obstant això, l'OCU assegura que aquests residus 
contaminants estan dins dels límits legals (0,5 mg/kg en el cas del mercuri i 
0,20 mg./l en el de la trifluralina). 
 
Amb tot, tenint en compte que aquests peixos se serveixen en menjadors 
escolars i els nens poden arribar a menjar-los diverses vegades per 
setmana, al final la ingesta de mercuri pot arribar a ser significativa. 
 
A més, el peix no se sol considerar com una font de pesticides en la dieta i, 
no obstant això, arran d'aquests resultats, comprovem que sí ho és. D'altra 
banda, el panga i la perca tampoc es troben en la llista dels peixos que se 
solen considerar com a font de mercuri, quan és obvi pel resultat que en 
aquest cas ho són. 
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Tercer.- 
 
• El cas és que contaminat o no, el panga sofreix a més, manques 

nutricionals. Javier Ojeda, gerent d’APROMAR sosté que aquest tipus de 
peix “no conté en quantitats significatives olis Omega 3 ni altres nutrients 
essencials que sí estan presents en els peixos tradicionalment 
comercialitzats a Espanya, tant d'aqüicultura com de captura”. 

 
• La Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) assegura que el 

seu contingut en proteïnes és molt baix, d'entre un 9 i 12 per cent per cada 
100 grams de peix, la meitat que altres peixos blancs com el lluç, que sol 
tenir un 18 per cent. “A més, ha afegit, també té poc greix i, dins de la que 
té, la proporció és desfavorable”. 

 
• L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) ha recomanat consumir altres 

varietats de peix blanc en substitució del panga i ha recordat que Espanya 
disposa de peixos més concordes a la nostra tradició gastronòmica i amb 
unes millors característiques nutricionals. L’AEP, a través del seu Comitè de 
Nutrició, recomana la ingesta d'altres varietats de pescat banc, com el lluç 
o el llenguado, al llarg de tota l'edat pediàtrica, tres a quatre vegades per 
setmana en substitució del panga i limitar el consum de peixos blaus (com 
les sardines, salmó o tonyina) una vegada a la setmana, amb racions de 
menys de 50 grams en nens majors de 3 anys. 

 
• Si a més la pesca d'aquestes altres espècies és més respectuosa amb el 

mitjà, l'entramat laboral que la sosté més concorde al nostre sistema de 
valors i la seva qualitat nutricional millor, podem assumir el que el doctor 
José Manuel Moreno Villares, coordinador del Comitè de Nutrició, afegeix: 

 
“són raons més que suficients per afavorir el consum d'altres espècies de 
peix blanc que no siguin el panga o la tilapia”. 

 
 
Quart.- 
 
• Ja hi ha dues comunitats que han prohibit el consum de panga en 

menjadors escolars, doncs si als nens en edat de creixement cal donar-los 
productes d'alta qualitat i rics en nutrients, el panga no compleix els 
requisits ni controls de qualitat estipulats per sanitat. Més de 2.000 
col·legis de tota Espanya ho han retirat dels seus menús. 
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• Per les seves deficiències i malgrat desaconsellar-se la seva ingesta, els 

experts no recomanen el seu consum a aquestes edats més de dues 
vegades al mes. 

 
• Posats en contacte amb l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai, 

“hem comprovat la inclusió del panga en el seu menú, amb una freqüència 
que pot produir les conseqüències nutricionals i d'eventual ingesta tòxica 
abans dita. 

 
A tenor de l'exposat i considerant que disposem d'altres peixos, més 
concordes a la nostra tradició gastronòmica i amb unes característiques 
nutricionals millors, de pesca sostenible, que poden substituir al panga, 
proposem al Ple l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Eliminar el peix panga del menú dels centres educatius de titularitat 
municipal a Cornellà i en concret de l’ “Escola Municipal d’Educació Especial 
Virolai” i substituir-ho per un altre tipus de peix. 
 
Segon.- Sol·licitar que als centres educatius de gestió indirecta també s'elimini 
el peix panga del menú. 
 
Tercer.- Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
al fet que adopti la mateixa mesura en centres educatius de la seva 
competència, en la línia de la Proposta de Resolució presentada per Ciutadans 
en el Parlament de Catalunya el 6 de febrer del corrent, per evitar la inclusió 
del panga en els menús, no només de centres educatius, sinó de totes les 
institucions públiques. 
 
Quart.- Divulgar el present acord als centres descrits en el punt primer, 
comunitat educativa, AMPAS i altres organismes afectats, mitjançant els 
mitjans de notificació i difusió a l'abast de l'ajuntament, inclòs el butlletí, la 
ràdio i la web municipal. 

... 
 
 
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 6672: 
... 
 
Proposem afegir un punt Cinquè a l’exposició de motius de la moció: 
 
Cinquè.- 
 
La problemàtica del panga no l’hem de tractar com una qüestió aïllada i específica. 
Ens trobem que moltes altres espècies de peix també contenen elevades quantitats de 
metalls i productes tòxics tot i que sense superar els llindars legals segons expressen 
les agències de protecció de la salut. A més els 10.000 kilòmetres que recorren els 
filets ultracongelats de panga son molts kilòmetres però si substituïm aquest peix per 
bacallà o salmó tampoc tenim la garantia de que la distància recorreguda sigui molt 
menor. 
 
Per tot això els menús escolars han de transitar cap a una concepció de dieta 
saludable, educativa i sostenible mediambientalment. Progressivament hem d’anar 
cap uns menús escolars ecològics i de proximitat i tot això tenint en compte les 
desigualtats socials i les dificultats econòmiques de moltes famílies per a assumir el 
cost dels menús escolars. 
 
La competència sobre aquestes qüestions és del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Però en qualsevol cas creiem que existeixen alguns 
aspectes que l’Ajuntament pot tractar. 
 
Per totes aquestes qüestions proposem al Ple Municipal de Cornellà de Llobregat 
l’adopció dels següents acords: 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E amb registre 
d’entrada 6673: 
... 
 
Proposem modificar tots els acords de la moció en el sentit següent: 
 
Primer.- Eliminar el peix panga de la dieta dels centres educatius de titularitat 
municipal i establir un pla de transició dels menús escolars educatius cap a una dieta 
ecològica, de proximitat, saludable i educativa. 
 
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar una Llei de Menjadors Escolars 
de Catalunya que garanteixi l’accés de tots els infants de Catalunya a una dieta 
saludable i que promogui l’alimentació ecològica i de quilòmetre zero (productes 
autòctons) com a base fonamental del servei escolar de menjador. 
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Tercer.- Promoure des de l’Ajuntament de Cornellà la coordinació entre AMPA’s i 
direccions dels centres educatius de Cornellà per a compartir experiències i informació 
en l’àmbit de les dietes escolars saludables i ecològiques i sobre productors i 
distribuïdors locals o del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
Quart.- Col·laborar amb entitats expertes per a realitzar jornades de conscienciació 
sobre els aliments ecològics, saludables i de proximitat i sobre el malbaratament 
alimentari i el consum responsable. 
 
Cinquè.- Col·laborar amb entitats de gastronomia sostenible de la ciutat o entitats 
catalanes com l’Associació de Menjadors Ecològics de Catalunya per a oferir a 
AMPA’s i direccions dels centres educatius de Cornellà de Llobregat assessorament i 
auditories sobre els actuals menús escolars dels centres i la possibilitat de transitar 
cap a menús més saludables i sostenibles. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els centres educatius de Cornellà de 
Llobregat i a totes les AMPA’s de la ciutat així com a les associacions i entitats de 
gastronomia saludable y ecològica de Cornellà. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E, 
d’autoesmena de la presentada amb registre d’entrada 6673 que es retira: 
... 
 
Modificació del Títol de la Moció: 
 
MOCIÓ CAP A LA REDUCCIÓ DE L’ÚS DEL PANGA I LA TRANSICIÓ CAP A UNA DIETA 
ESCOLAR EDUCATIVA I SOSTENIBLE. 
 
Proposem modificar tots els acords de la moció en el sentit següent: 
 
Primer.- Recomanar la reducció o l’eliminació del peix panga de la dieta dels centres 
educatius de titularitat municipal i fomentar la transició dels menús escolars 
educatius cap a una dieta ecològica, de proximitat, saludable i educativa. 
 
Segon.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar una Llei de Menjadors Escolars 
de Catalunya que garanteixi l’accés de tots els infants de Catalunya a una dieta 
saludable i que promogui l’alimentació ecològica i de quilòmetre zero (productes 
autòctons) com a base fonamental del servei escolar de menjador. 
 
Tercer.- Promoure des de l’Ajuntament de Cornellà la coordinació entre AMPA’s i 
direccions dels centres educatius de Cornellà per a compartir experiències i informació 
en l’àmbit de les dietes escolars saludables i ecològiques i sobre productors i 
distribuïdors locals o del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
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Quart.- Col·laborar amb entitats expertes per a realitzar jornades de conscienciació 
sobre els aliments ecològics, saludables i de proximitat i sobre el malbaratament 
alimentari i el consum responsable. 
 
Cinquè.- Col·laborar amb entitats de gastronomia sostenible de la ciutat o entitats 
catalanes com l’Associació de Menjadors Ecològics de Catalunya per a oferir a 
AMPA’s i direccions dels centres educatius de Cornellà de Llobregat assessorament i 
auditories sobre els actuals menús escolars dels centres i la possibilitat de transitar 
cap a menús més saludables i sostenibles. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els centres educatius de Cornellà de 
Llobregat i a totes les AMPA’s de la ciutat així com a les associacions i entitats de 
gastronomia saludable y ecològica de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:11:32 al 02:35:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=7892.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=7892.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=7892.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E I DE 
LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Aquesta esmena no es sotmet a votació ja que, després de la deliberació, la 
Moció es retirada pel Grup municipal proponent sense entrar en la fase de 
votació. 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER LA CREACIÓ 
D’UN REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PROCESSOS DE 
CANVI AL NOMENCLÀTOR DE CORNELLÀ. 

Moció del PP, per a la 
creació d’un Reglament de 

Participació Ciutadana en 
els processos de canvi al 
nomenclàtor de 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: 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, de la memòria històrica, declara a la seva 
exposició de motius que “l'esperit de reconciliació i concòrdia, i de respecte al 
pluralisme i a la defensa pacífica de totes les idees, que va guiar la Transició, ens va 
permetre dotar-nos d'una Constitució, la de 1978, que va traduir jurídicament 
aquesta voluntat de retrobament dels espanyols, articulant un Estat social i 
democràtic de dret amb clara vocació integradora”. 
 
Sobre la base d'aquesta Llei, en els últims 10 anys s'han dut a terme en els municipis 
d'Espanya no pocs canvis en les denominacions dels carrers amb la finalitat 
d'encaixar el nomenclàtor a la Llei de Memòria Històrica. I Cornellà no va ser una 
excepció. Fa ja alguns anys, i malgrat no ser una reivindicació de la majoria de veïns 
de la ciutat, es van efectuar diversos canvis als carrers del nostre municipi basats en 
l’esmenta llei. I, en les últimes dates, s'ha tornat a produir un nou procés de 
modificació de carrers que afecta especialment als barris de Riera i Centre amb el 
mateix objectiu d'encaixar la denominació a la Llei de Memòria Històrica, sense que 
els veïns novament reivindiquessin cap algun. 
 
En tots els casos el procediment ha estat bàsicament el mateix i en cap d'ells l'opinió 
dels veïns i veïnes afectats ha estat determinant. La seva intervenció s'ha limitat a 
qüestions merament orientatives. Ni tan sols se'ls ha donat l'oportunitat de decidir si 
volien realment canviar la denominació del carrer, quedant en una situació 
d'indefensió que en absolut compartim. 
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Per aquest motiu des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta moció, 
perquè els veïns/es i comerciants que puguin estar afectats en un futur per un 
hipotètic canvi de nom al seu carrer puguin decidir, en primer lloc, si desitgen o no 
canviar de nom el carrer en el qual resideixen; i, en segon lloc, i en el cas que mostrin 
la seva conformitat a aquest canvi, que la seva opinió sigui molt més decisiva del que 
és ara, podent efectuar propostes que siguin, posteriorment, sotmeses a votació, 
juntament amb la participació de l'Ajuntament. 
 
És més, entenem que aquesta proposta de participació dels veïns afectats en el canvi 
de nom d'un carrer no és gratuïta, sinó que respon a un sentir majoritari a la ciutat, 
on la majoria de vegades els afectats es veuen immersos de forma unilateral en un 
canvi de nom del carrer on resideixen o tenen el seu comerç amb les conseqüents 
molèsties que això implica, tant a nivell de temps com a econòmiques. 
 
En aquest sentit, a ningú se li escapen les conseqüències negatives que té per a un 
comerç que es canviï el nom del carrer on se situa, doncs ha de, entre uns altres, 
realitzar novament una inversió en elements de màrqueting o publicitat, com poden 
ser targetes de visites, díptics informatius, etc. De la mateixa manera, haurà de 
sol·licitar noves certificacions mercantils on aparegui el canvi a la denominació social, 
aportant per a això prèviament noves escriptures notarials que acreditin aquest 
canvi. És a dir, hauran d'emprar temps i diners. De la mateixa manera, els veïns que 
tenen la seva residència als carrers afectats per un canvi de nom també patiran les 
molèsties pròpies d'aquest tipus de processos, havent d'emprar hores i alguna que 
altra despesa (o normalment ambdues coses) per actualitzar les dades del nom del 
seu domicili. 
 
Per si no fos prou, veiem com en tots aquests casos ni comerciants ni residents reben 
ajudes econòmiques amb les quals poder alleujar la càrrega econòmica o de temps 
que suposa un canvi de nom al carrer on es troben els seus establiments o habitatges, 
per la qual cosa entenem que resulta justificat que, almenys, aquests veïns tinguin 
una participació decisiva en aquests processos de canvi en el nom. 
 
En definitiva, creiem que tots els canvis que s'havien de produir en el nomenclàtor de 
Cornellà en virtut de la Llei de la Memòria Històrica ja s'han produït i, per tant, els que 
es puguin produir en un futur respondran més a un criteri d'oportunitat política que a 
una necessitat legal. D'aquí la moció que presentem des del Grup Municipal del Partit 
Popular, mitjançant la qual volem evitar en un futur situacions que puguin suposar un 
perjudici greu per als veïns i comerciants afectats i, per això, creiem necessari que 
s'aprovi un instrument de participació política que els atorgui un paper decisiu en tot 
el procés de canvi en la denominació del carrer on resideixen o tenen els seus 
comerços. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular eleva al Ple el següent: 
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ACORD 

 
Únic.- Crear un Reglament de Participació Ciutadana per als processos de modificació 
del Nomenclàtor dels carrers de Cornellà que doni veu i capacitat de decisió als 
veïns/as i comerciants que es vegin afectats per un canvi de nom al carrer on 
resideixin o tinguin el seu establiment comercial. 

... 
 
 
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 6664 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix : 
... 
 
INCORPORAR AL FINAL DE L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS, el següent paràgraf: 
 
Actualment hi ha activa una comissió d’estudi de revisió i modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, així que seria convenient debatre les qüestions plantejades dintre 
d’aquesta per avaluar la idoneïtat de la seva incorporació. 
 
 
MODIFICAR L’ACORD, en el següent sentit: 
 
Únic.- Incorporar com a punt a debatre a la comissió d’estudi per a la revisió i 
modificació del Reglament Orgànic Municipal, la possibilitat de crear un reglament de 
funcionament de la comissió Nomenclàtor i del procés per a l’assignació de 
denominacions de vies, espai i equipaments del municipi de Cornellà. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de C’S amb registre 
d’entrada 6684 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
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... 
 
Esmena de supressió: 
 
En el paràgraf 3º de la part expositiva de la citada moció es diu textualment: "En tots 
els casos el procediment ha estat bàsicament el mateix i en cap d'ells l'opinió dels 
veïns i veïnes afectats ha estat determinant. La seva intervenció s'ha limitat a 
qüestions merament orientatives. Ni tan sols se'ls ha donat l'oportunitat de decidir si 
volien realment canviar la denominació del carrer, quedant en una situació 
d'indefensió que en absolut compartim" 
 
En el paràgraf 4º de la part expositiva de la citada moció es diu textualment: "Per 
aquest motiu des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta moció, 
perquè els veïns/es i comerciants que puguin estar afectats en un futur per un 
hipotètic canvi de nom al seu carrer puguin decidir, en primer lloc, si desitgen o no 
canviar de nom el carrer en el qual resideixen; i en segon lloc, i en el cas que mostrin 
la seva conformitat a aquest canvi, que la seva opinió sigui molt més decisiva del que 
és ara, podent efectuar propostes que siguin, posteriorment, sotmeses a votació, 
juntament amb la participació de l'Ajuntament. 
 
L'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, relatiu a símbols i monuments 
públics estableix al seu apartat 1º: 
 
1. Les Administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, prendran les 
mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o 
esments commemoratius d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la 
Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Entre aquestes mesures podrà incloure's 
la retirada de subvencions o ajudes públiques. 
 
Entenem que del mateix es desprèn la capacitat dels ajuntaments per a modificar el 
nom dels carrers que estableix el citat article per als supòsits descrits, no sent 
facultatiu aquest canvi i en conseqüència, el concurs de la ciutadania en aquesta 
decisió, que en canvi considerem positiva en la determinació del nou nom. 
 
A tenor de l'anterior en nom del nostre grup municipal el sotasignat presenta 
 
ESMENA DE SUPRESSIÓ, 
 
Paràgraf 3º: 
 
"En tots els casos el procediment ha estat bàsicament el mateix i en cap d'ells l'opinió 
dels veïns i veïnes afectats ha estat determinant. La seva intervenció s'ha limitat a 
qüestions merament orientatives. Ni tan sols se'ls ha donat l'oportunitat de decidir si 
volien realment canviar la denominació del carrer, quedant en una situació 
d'indefensió que en absolut compartim. 
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Paràgraf 4º: 
 
"Per aquest motiu des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta 
moció, perquè els veïns/as i comerciants que puguin estar afectats en un futur per un 
hipotètic canvi de nom al seu carrer puguin decidir, en primer lloc, si desitgen o no 
canviar de nom el carrer en el qual resideixen; i en segon lloc, i en el cas que mostrin 
la seva conformitat a aquest canvi, que la seva opinió sigui molt més decisiva del que 
és ara, podent efectuar propostes que siguin, posteriorment, sotmeses a votació, 
juntament amb la participació de l'Ajuntament". 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:35:19 al 03:04:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=9319.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Anna Clara Martínez, Regidora del Grup Municipal de C’s, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=9319.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=9319.0
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Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

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

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, 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. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, de la memòria històrica, declara a la seva 
exposició de motius que “l'esperit de reconciliació i concòrdia, i de respecte al 
pluralisme i a la defensa pacífica de totes les idees, que va guiar la Transició, ens va 
permetre dotar-nos d'una Constitució, la de 1978, que va traduir jurídicament 
aquesta voluntat de retrobament dels espanyols, articulant un Estat social i 
democràtic de dret amb clara vocació integradora”. 
 
Sobre la base d'aquesta Llei, en els últims 10 anys s'han dut a terme en els municipis 
d'Espanya no pocs canvis en les denominacions dels carrers amb la finalitat 
d'encaixar el nomenclàtor a la Llei de Memòria Històrica. I Cornellà no va ser una 
excepció. Fa ja alguns anys, i malgrat no ser una reivindicació de la majoria de veïns 
de la ciutat, es van efectuar diversos canvis als carrers del nostre municipi basats en 
l’esmentada llei. I, en les últimes dates, s'ha tornat a produir un nou procés de 
modificació de carrers que afecta especialment als barris de Riera i Centre amb el 
mateix objectiu d'encaixar la denominació a la Llei de Memòria Històrica, sense que 
els veïns novament reivindiquessin cap canvi. 
 
En tots els casos el procediment ha estat bàsicament el mateix i en cap d'ells l'opinió 
dels veïns i veïnes afectats ha estat determinant. La seva intervenció s'ha limitat a 
qüestions merament orientatives. 
 
Per aquest motiu des del Grup Municipal del Partit Popular presentem aquesta moció, 
perquè els veïns/es i comerciants que puguin estar afectats en un futur per un 
hipotètic canvi de nom al seu carrer, que la seva opinió sigui molt més decisiva del 
que és ara, podent efectuar propostes que siguin, posteriorment, sotmeses a votació, 
juntament amb la participació de l'Ajuntament. 
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És més, entenem que aquesta proposta de participació dels veïns afectats en el canvi 
de nom d'un carrer no és gratuïta, sinó que respon a un sentir majoritari a la ciutat, 
on la majoria de vegades els afectats es veuen immersos de forma unilateral en un 
canvi de nom del carrer on resideixen o tenen el seu comerç amb les conseqüents 
molèsties que això implica, tant a nivell de temps com a econòmiques. 
 
En aquest sentit, a ningú se li escapen les conseqüències negatives que té per a un 
comerç que es canviï el nom del carrer on se situa, doncs ha de, entre uns altres, 
realitzar novament una inversió en elements de màrqueting o publicitat, com poden 
ser targetes de visites, díptics informatius, etc. De la mateixa manera, haurà de 
sol·licitar noves certificacions mercantils on aparegui el canvi de la denominació 
social, aportant per a això prèviament noves escriptures notarials que acreditin 
aquest canvi. És a dir, hauran d'emprar temps i diners. De la mateixa manera, els 
veïns que tenen la seva residència als carrers afectats per un canvi de nom també 
patiran les molèsties pròpies d'aquest tipus de processos, havent d'emprar hores i 
alguna que altra despesa (o normalment ambdues coses) per actualitzar les dades del 
nom del seu domicili. 
 
Per si no fos prou, veiem com en tots aquests casos ni comerciants ni residents reben 
ajudes econòmiques amb les quals poder alleujar la càrrega econòmica o de temps 
que suposa un canvi de nom al carrer on es troben els seus establiments o habitatges, 
per la qual cosa entenem que resulta justificat que, almenys, aquests veïns tinguin 
una participació decisiva en aquests processos de canvi en el nom. 
 
En definitiva, creiem que tots els canvis que s'havien de produir en el nomenclàtor de 
Cornellà en virtut de la Llei de la Memòria Històrica ja s'han produït i, per tant, els que 
es puguin produir en un futur respondran més a un criteri d'oportunitat política que a 
una necessitat legal. D'aquí la moció que presentem des del Grup Municipal del Partit 
Popular, mitjançant la qual volem evitar en un futur situacions que puguin suposar un 
perjudici greu per als veïns i comerciants afectats i, per això, creiem necessari que 
s'aprovi un instrument de participació política que els atorgui un paper decisiu en tot 
el procés de canvi en la denominació del carrer on resideixen o tenen els seus 
comerços. 
 
Actualment hi ha activa una comissió d’estudi de revisió i modificació del Reglament 
Orgànic Municipal, així que seria convenient debatre les qüestions plantejades dintre 
d’aquesta per avaluar la idoneïtat de la seva incorporació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular eleva al Ple el següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Incorporar com a punt a debatre a la comissió d’estudi per a la revisió i 
modificació del Reglament Orgànic Municipal, la possibilitat de crear un reglament de 
funcionament de la comissió Nomenclàtor i del procés per a l’assignació de 
denominacions de vies, espai i equipaments del municipi de Cornellà. 

... 



 
 

 
 

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

 

 99 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:04:26 al 03:16:13 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6
fcc822d0018?startAt=11066.0 
 
 
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 verbalment dos precs i dues preguntes, que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
És un prec referent al Centre Residencial Blau Almeda situat a la carretera 
d’Hospitalet, 236. 
 
Sol·liciten habilitar una entrada a la vorera davant mateix de la porta principal del 
centre per a parades preus a vehicles adaptats amb l’objectiu de facilitar l’accés des 
el vehicle a la vorera de les persones amb mobilitat reduïda així com pujada i baixada 
de persones usuàries de cadires de rodes i lliteres en el cas d’ambulàncies quan han 
de traslladar a una persona malalta. 
 
Actualment s’efectua ocupant un dels carrils de la carretera, fet que representa un 
perill tant pels usuaris de la residència, per a les ambulàncies o els vehicles adaptats 
com per als vehicles que estan en circulació per la carretera. Perquè és habitual veure 
ambulàncies recollint persones per a traslladar-les o persones en cadires de rodes que 
baixen directament del vehicle. I són en condicions no desitjables. Per això es veu 
necessari l’habilitació d’aquest espai i minimitzar els risc d’accidents. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
També m’han fet arribar que si us plau es revisi el paviment que hi ha a la zona del 
parc infantil d’Almeda situat entre el col·legi Dolors Almeda i el Corte Inglés, que va 
fins la carretera. 
 
Sembla ser que les llosetes es mouen pràcticament totes i són bastant insegures i han 
causat més d’un entrebanc, que de moment no han tingut conseqüències i es 
requereix una revisió per a minimitzar riscos  

... 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=11066.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b598359a6015a6fcc822d0018?startAt=11066.0
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Primera Pregunta 
... 
 
Al mes de desembre vaig presentar un prec referent a la carència d’oficines de 
Correos a la ciutat i la pregunta seria si s’ha tingut en compte i s’està pensant fer 
alguna cosa al respecte. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En relació a la publicació de la Moció sobre els comptadors de telegestió de la 
Plataforma Stop Contadores que formulen la següent pregunta: 
 
Què quan es publicarà al Cornellà Informa i a la resta de medis que es van acordar a 
la Moció, ja que tenim coneixements que en altres butlletins municipals com el de 
Santa Perpetua, Torrelles, la Llagosta i a l’Ajuntament de Barcelona per exemple 
s’està elaborant una fixa de protocol o a l’Ajuntament de Celrà. 

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

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 6117 la 
pregunta següent: 
... 
 
El Consultori Almeda es troba al barri Almeda de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat). La població d’aquest barri ha experimentat un fort creixement en els 
darrers anys, especialment de parelles joves o persones immigrades que han fet 
créixer el nombre d’infants a la zona. 
 
Interessa saber a aquest Grup Municipal: 
 
- Quin és el capteniment del govern de la Generalitat sobre la situació del Consultori 

Almeda de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)? 
 
- Quina és la població atesa a l’esmentat Consultori? 
 
- Quin és el nombre de professionals que exerceixen al centre? 
 
- Quants són els professionals especialitzats? Desglossar per nombre i especialitat. 
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- I el nombre d’infermeres? 
 
- Quin és el nombre de pediatres? 
 
- Quin és l’horari de cada una de les especialitats? 
 
- Quines mesures té previstes el Govern de la Generalitat per què totes les 

especialitats estiguin cobertes a l’esmentat Consultori? 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Sr. Manuel 
Ceballos Morillo: 
... 
En relació a la seva pregunta, formulada al Ple d’aquest Ajuntament amb data 16 de 
febrer d’enguany i registre d’entrada núm. 6117, sobre el Consultori Almeda, i un cop 
havent traslladat la consulta a la Generalitat com a entitat competent, passo a 
detallar-li la resposta: 
 
- En primer lloc, la Generalitat troba correcta i suficient la situació del Consultori 

Almeda, donat que no es tracta d’un ambulatori. 
 
- La població atesa al consultori és d’unes 3.200 persones, aproximadament. 
 
- El personal del centre el constitueixen dos facultatius (metges de capçalera), dos 

infermers i un administratiu. 
 
- No hi ha professionals especialitzats, donat que es tracta d’un consultori. Els 

especialistes es troben al CAP Martí i Julià. D’aquest ambulatori depèn també el 
consultori de Fontsanta, a més del d’Almeda. 

 
- Com ja s’ha comentat, hi ha dos infermers. Un d’ells tots els dies i l’altre dos cops 

per setmana. 
 
- No hi ha pediatres, perquè només hi ha metges de capçalera. 
 
- Pel que fa als horaris de les especialitats, no n’hi ha. Per als especialistes cal anar 

al CAP Martí i Julià. 
 
- En quant a les mesures previstes per la Generalitat perquè totes les especialitats 

estiguin cobertes a l’esmentat consultori, cal dir que no n’hi ha cap, ja que 
consideren que l’atenció que dóna a la població és adequada i suficient, ja que la 
funció dels consultoris és descongestionar els ambulatoris, donant servei a la 
població en l’atenció de capçalera, per part de metges de família, evitant el 
desplaçament dels pacients. Les especialitats són ateses al CAP o en altres centres 
on derivi el metge de capçalera. 

... 
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 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 6119 la 
pregunta que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Fa ja diversos anys que venim observant que no pocs arbres de Can Mercader estan 
afectats per algun tipus de malaltia que afebleix la seva estructura i provoca que el 
seu tronc es foradi. En aquest sentit, a més d'expressar la nostra preocupació per la 
salut dels nostres arbres, volem fer-nos ressò també de les conseqüències que 
aquesta situació comporta ja que, especialment en els dies de vent moderat o fort, 
provoca la caiguda de branques d'aquests arbres amb els conseqüents perills per a la 
integritat física de les persones. 
 
Per aquest motiu, aquest Grup Municipal PREGUNTA, d'una banda, sobre l'estat de 
salut dels arbres de Can Mercader i quines mesures s'estan duent a terme per 
millorar-ho en cas que fos necessari; i per un altre, quin protocol s'està executant per 
evitar riscos per a les persones per les caigudes de branques dels arbres afectats. 

... 
 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Sr. Manuel 
Ceballos Morillo: 
... 
 
Els arbres de Can Mercader tenen un tractament molt especial, en formar part del 
nostre patrimoni, per la qual cosa existeix una partida concreta al pressupost que es 
denomina cirurgia arbòria, que s'ocupa del seu control i tractament, els dies de molt 
vent per seguretat es tanca el parc, en aquests moments s'està realitzant unes proves 
a tots els arbres centenaris de Can Mercader, per tornar a certificar la seva seguretat 
i els tractaments que s'han de seguir fent, per mantenir-los. 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
In extremis ens hem salvat de la possibilitat de que l’escola l’Areny sortís amb una 
única línea a la preinscripció, a l’oferta formativa. Hem estat quotidianament en 
contacte amb la Regidora d’Educació d’aquesta Casa, amb la Tinent d’Alcalde. 
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Li demanaríem que en la mesura de les possibilitats en el Consell Escolar del proper 
dia 1 pogués explicar abastament tant al Consell Escolar com als membres de la 
Comissió Informativa com a anat el procés amb els Serveis Educatius d’Ensenyament 
i, que anéssim una mica més enllà, i recordar que en la Moció que va portar Esquerra 
Republicana de creació de nova oficina municipal d’escolarització, també s’expliqués 
en el Consell Escolar com van part d’aquells acords. Una part la creació i l’altra un 
acord que van proposar nosaltres i que es va aprovar per la majoria de membres 
d’aquest plenari, en tant que la possibilitat d’estudiar un canvi en la unificació escolar 
d’aquesta ciutat i, per tant, abordar els canvis necessaris per no estar cada curs 
pendents de si puja o baixa la natalitat. Intentar buscar solucions alternatives per 
mantenir l’activitat educativa a la nostra ciutat. 
 
Per tant, pregaríem que en el Consell Escolar del dia 1 s’abordés el tema i que a la 
Comissió Informativa que poguessin o en el espai que l’equip de govern considerés 
puguem abordar els acords d’aquella comissió i d’aquella moció. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
Des de fa pocs mesos s’estan instal·lant diversos tipus de fonts públiques, en alguns 
casos en parcs infantils, i per posar un exemple, aquí al costat a la plaça de l’església. 
Benvingudes la retornada de les fonts, però precisament aquesta font d’aquí al costat 
no facilita que els nens i nenes petits puguin beure sense ajuda d’una persona adult. 
Parlo de nens que ja poden caminar i tenen certa alçada, perquè és bastant alta 
aquesta font i no permet que sense ajuda puguin veure. Preguem revisin les fonts 
perquè siguin accessibles per a tots els públics, alhora que ho tinguin en compte per 
les futures fonts a instal·lar. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
ERC va presentar una altra moció que el PSC no va permetre que passés la Junta de 
Portaveus. La moció per la dignitat democràtica i contra la banalització del nazisme i 
dels règims totalitaris. 
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L’ús de la paraula nazi, nazisme, feixista, feixisme i de termes semblants per a definir 
o desqualificar aquells amb qui no es compateixen les idees no és acceptable en una 
societat democràtica i en un estat de dret. Aquest ús suposa ànim d’injúria i difusió 
del discurs de l’odi. 
 
En els darrers anys s’està incrementant, molt especialment mitjançant les xarxes 
socials, el nombre d’atacs verbals agressius, vexatoris i ofensius contra la ciutadania 
de Catalunya, contra el poble català, contra entitats catalanes i contra els dirigents 
polítics en què se’ls acusa de ser racistes, feixistes o nazis pel simple fet de defensar el 
dret a decidir, democràticament i pacífica, el futur del nostre poble. 
 
No podem entendre com un tema com aquest i altres mocions que prèviament no han 
passat la Junta de Portaveus es digui que no afecten a la ciutadania de Cornellà i, 
especialment, en el cas de la Isabel Espinosa. 
 
Preguem, que ja que no han deixat passar la moció al Ple, l’Ajuntament faci un 
comunicat que: 
 

 Condemni sense pal·liatius qualsevol mena de banalització dels règims totalitaris. 
 

 Condemni explícitament les expressions que equiparen el procés català al nazisme 
i feixisme, en tant que banalitzen aquests règims i inciten a l’odi i la xenofòbia 
contra les persones i institucions pel sol fet de la mera discrepància política. 

 

 I que vetlli aquest Ajuntament perquè aquesta mena d’expressions de banalització 
del totalitarisme no es produeixin a Cornellà fomentant campanyes de 
sensibilització dels crims comesos tant pel nazisme com pel feixisme i pel 
franquisme, tot promovent la cultura de la pau, del respecte, de la democràcia i la 
tolerància. 

 
I al PP li demanaria que encara que presentin les disculpes tant de la seva Presidenta 
com del seu partit, en determinar. 

... 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Segons quina normativa es basa l’equip de govern per dir que no es pot posar 
informació dels grups municipals o partits polítics als espais per informació de 
l’Ajuntament i de Can Vallhonrat o altres dependències municipals? 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
Respecte les denúncies formulades contra l’Ajuntament en els últims tres anys. 
Demanem que ens traslladin: 
 

 Quantitat de denúncies 

 Per quins motius ha estat denunciat 

 Resolució de les sentències i acords 

 Situació actual – pendent de les denúncies 

 Costos econòmics per l’Ajuntament d’aquestes denúncies 

... 
 
 
 
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 una pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
Ens han arribat queixes de diferents veïns de diferents barris de la ciutat, en 
Fontsanta i Almeda, d’una proliferació de plagues de rates. Preguem a l’Ajuntament 
que actuï amb els mitjans possibles per eradicar o apaivagar aquesta plaga. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Preguem que es revisi l’apartat del web municipal on surten els vídeos de les sessions 
plenàries perquè hi ha alguns enllaços que no funcionen. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
En el passat Ple ja van notificar, van sol·licitar i ara ens reiterem. Quan té previst 
convocar el Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió? 

... 
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 Per part de la senyora Anna-Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup 
Municipal de C’s, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
El passat 15 de febrer van tenir lloc en aquest Ajuntament les proves corresponents a 
la convocatòria per cobrir vacants o absències temporals de places de Tècnic en 
Gestió Pública, en règim de personal o en laboral, de personal funcionari laboral. 
 
Quina previsió té l’Ajuntament en quant al número de persones que integra aquesta 
bossa de treball? 

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

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem que ens facin arribar una relació dels pagament i dels conceptes que 
les diferents empreses subministradores d’aigua, gas, electricitat, telefonia 
fixa i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a 
través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal, han realitzar 
aquest Ajuntament com a taxa pel gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials, constituïts en el subsòl, al sòl i la vorada de les vies 
públiques municipals a l’any 2016. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Tot i que sabem que la memòria de la Guàrdia Urbana se’ns presentarà en tres o 
quatre mesos, ens agradaria que ens facin arribar la relació de la formació que els 
agents han pogut realitzar aquest 2016. 
 
Entenem que ja tenen aquesta dada i donades les formacions del 2015, on no va 
haver cap formació sobre violència de gènere o només dotze hores de formació en 
una jornada per la visualització de delictes d’odi, on sols van participar sis agents. 
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Creiem essencial poder disposar d’aquesta dada per observar si aquest important 
dèficit formatiu ha estat corregit. 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-dues hores i setze 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 23 de febrer de 2017, la qual ha estat aprovada en data 30 de març de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 31 de març de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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