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ACTA PLE NÚM. 5/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 D’ABRIL 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 D’ABRIL DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 27 d’abril 
de dos mil disset, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest Ajuntament, 
prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, 
els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, 
en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del senyor 
Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

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

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 3/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ D’ENGUANY. 

Aprovar Acta 3/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:17 al 00:13:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=797.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=797.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=797.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 4/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 4 D’ABRIL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta 4/17 

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  00:13:18 al 00:13:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=798.0 
 
 
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/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=798.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=798.0
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PUNT TERCER.- 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. 1650/17 de data 31 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 5271/15, de data 14 de desembre, posteriorment 
modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 1417/2017 de 21 de maig, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Participació de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent, amb competències de caire informatiu però no 
resolutiu i com instrument de participació en els assumptes municipals relacionats 
amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin al medi 
ambient. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 de març d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal de PSC-CP ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, han 
de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Medi Ambient de Cornellà de 
Llobregat, en qualitat de vocals titular i suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com vocal titular i suplent del Ple del 
Consell Municipal de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Miguel Villalón Plaza 
- Suplent: Senyor Francisco Aguilar Gallardo 
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Segon.- Efectuar el nomenament dels nous vocals titular i suplent del Ple del Consell 
Municipal de Medi Ambient de Cornellà de Llobregat següent: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyora Ángela Jiménez Carrascal 
- Suplent: Senyor   Juan Oliva Gallardo 

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

... 
 
 
- Decret núm. 1651/17 de data 31 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3242/15, de 30 de Juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 515/16, de 11 de febrer, 3502/16, de 29 de juliol, 
3990/16, de 12 de setembre, i 3990/2016 de 12 de setembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacionals de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en aquells 
àmbits d’activitat pública municipal referits a la Cooperació i Solidaritat Internacional 
de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 de març d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal de PSC-CP ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, ha de 
representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Cooperació i Solidaritat 
Internacionals en qualitat de vocal titular. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
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Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com vocal titular del Ple del Consell 
Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacionals de Cornellà de Llobregat, que tot 
seguit es relaciona: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Jordi Garcia Guitart 

 
 
Segon.- Efectuar el nomenament del nou vocal titular del Ple del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacionals de Cornellà de Llobregat següent: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titulat: Senyora Nelia Martínez Gallardo 

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

... 
 



 

 8 

- Decret núm. 1652/17 de data 31 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3170/15, de data 24 de Juliol, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 4741/15, de 9 de novembre, 517/16, de 11 de 
febrer i 4837/16 de 7 de novembre, i 1416/17 de 21 de maig, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal d’Infància i 
Adolescència de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en qüestions referides a la 
problemàtica Infància i Adolescència de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 de març d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal del PSC-CP ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, ha de 
representar a aquest Grup en el Ple del Consell d’Infància i Adolescència en qualitat 
de vocal titular. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com vocal titular del Ple del Consell 
Municipal d’Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relaciona: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Manuel Clavijo Losada 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nou vocal titular del Ple del Consell Municipal 
d’Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat següent: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Carlos Domínguez Rodríguez 



 
 

 
 

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

 

 9 

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

... 
 
 
- Decret núm. 1653/17 de data 31 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3271/15, de 31 de juliol, posteriorment modificat 
pels Decrets 5469/15, de 24 de desembre, 2010/16, de 27 d’abril 471/17 de 1 de 
febrer i 1420/2017 de 21 de març, es va procedir a designar els 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 els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits 
d’activitat pública que afectin o es refereixin a la salut. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 de març d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal de PSC-CP ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, han 
de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Salut de Cornellà de Llobregat 
en qualitat de vocals titular i suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titulars i/o suplents del 
Ple del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Ot García Ruiz 
- Suplent: Senyor Miguel Martínez Arias 

 
Segon.- Efectuar el nomenament de nous vocals titulars i/o suplents del Ple del 
Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat següent: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Titular: Senyor Miguel Villalón Plaza 
- Suplent: Senyor Oscar García Saldaña 

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

... 
 
 
- Decret núm. 1688/17 de data 3 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3206/15, de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4318/15, de 9 d’octubre, 4785/15, de 10 de novembre, 
5438/15, de 23 de desembre, 513/16, de 11 de febrer, i 1415/17 de 21 de marc, es va 
procedir a designar els membres que havien d’integrar el Ple del Consell Comunitari 
de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en aquest sector municipal.  
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Atès que mitjançant escrit de data 21 de març d’enguany, la Portaveu del Grup 
Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) ha 
comunicat la identitat de les persones que, en endavant, ha de representar a aquest 
Grup en el Ple del Consell Comunitari de Serveis Socials en qualitat de vocal suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que els membres proposats pel Grups Polítics 
Municipals que constitueixen el Ple del Consell, resideixin a Cornellà de Llobregat.  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Municipal Partit dels Socialistes 
de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal suplent en del Ple del 
Consell Comunitari de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relaciona: 
 

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Suplent: Senyora Laura Cantenys Garriga 

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

 En representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya/Candidatura de Progrés (PSC–CP) 

 
- Suplent: Senyora Nelia Martínez Gallardo. 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de la Serveis Socials, 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. 
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Quart.- 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. 

... 
 
 
- Decret núm. 1726/17 de data 4 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15, de 9 d’octubre, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4740/15, de 9 de novembre, 516/16, de 11 de febrer, 
1228/16, 18 de març, 2652/16, de 6 de juny, 2786/16, de 16 de juny, 470/17, d’1 de 
febrer, i 1419/17 de 21 de març, es va procedir a designar els membres que havien 
d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en aquest 
sector d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 24 de març d’enguany, l’entitat Associació la 
Gavarra de Gent Gran de Cornellà, ha manifestat el seu desig de participar en aquest 
Consell i ha acompanyat document signat per l’entitat proposant les persones que 
l’han de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell  seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de 
les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de la proposta efectuada per l’entitat Associació la Gavarra de 
Gent Gran de Cornellà, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- 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: 
 

 Associació la Gavarra de Gent Gran de Cornellà 
 

Titular: Sra. Isabel Sánchez García 
Suplent: Sra. M. Carmen Valenzuela Duran 

 
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 



 
 

 
 

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

 

 13 

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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:00 al 00:14:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=840.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT QUART.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 11/2017 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA.- 

Aprovar expedient 
modificació de crèdits 
núm. 11/2017 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Manteniment i Serveis 
per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent de Tresoreria, motivada per 
la necessitat de fer front a les despeses derivades del contracte d’emergència d’obres 
iniciat amb motiu de l’esllavissament de terres al Camp de Futbol Sant Ildefons, per 
un import de 116.161 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=840.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=840.0
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Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2017. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2017, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2017 per crèdit 
extraordinari finançat amb càrrec a romanent de tresoreria que es proposa, segons el 
següent detall i resum per capítols: 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI  AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
  Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.3420B.2120000 OBRES ESLLAVISSAMENT TERRES C.F. SANT ILDEFONS 0,00 116.161,00 0,00 116.161,00 
 
 TOTAL DESPESES  116.161,00 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
  Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 0,00 116.161,00 0,00 116.161,00 
 
 TOTAL INGRESSOS  116.161,00 0,00 

 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis .........................  116.161,00 0,00 
 
 TOTAL 116.161,00 0,00 

 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.-  Actius Financers ............................................  116.161,00 0,00 
 
 TOTAL 116.161,00 0,00 
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Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:25 al 00:17:50 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=865.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PSC-CP, ERC-AM I 
ICV-EUIA-EP-E, DE RECOLZAMENT A LA CAMPANYA D’UGT “A IGUAL 
TREBALL, IGUAL SOU”, CONTRA L’EXPLOTACIÓ LABORAL DE LES EMPRESES 
MULTISERVEIS A LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció del PSC-CP, ERC-AM 

i ICV-EUIA-EP-E, de 
recolzament a la 
campanya d’UGT “A igual 
treball, igual sou”. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=865.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=865.0
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MOCIÓ 
... 
 
Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions 
posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar 
salaris, utilitzant societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un 
empobriment de les persones treballadores. 
 
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
“Empreses Multiserveis” que estableixen convenis d’Empresa molt per sota de les 
condicions laborals establertes en els convenis col·lectius sectorials fins a límits 
insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que 
estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de forma 
més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat 
i seguretat. 
 
Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, 
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la 
utilització de ma d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que redueix 
substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que indirectament 
aquesta administració sigui còmplice d’aquestes nefastes pràctiques. 
 
L’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” coincidència a la 
Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades per 
ERO’s d’extinció i les persones treballadores d’alta a les Empreses Multiserveis des de 
2012, i això resulta exemplar de l’enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a 
tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors. 
 
Per tot això, els Grups Municipals sotasignants, presenten aquesta Moció al Ple 
Municipal, perquè s’adoptin els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència segons l’activitat 
de la persona treballadora, per evitar la utilització directe o indirecte d’empreses 
multiserveis a l’administració pública, respectant-se sempre el conveni sectorial de 
referència per a qualsevol persona treballadora que efectuï el servei atorgat. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el que es 
un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici. 
 
Tercer.- Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administracions a l’àmbit del municipi de Cornellà de Llobregat que 
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estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les pràctiques 
espúries en la contractació. 
 
Quart.- El Ple d’aquest Ajuntament insta al Congrés dels diputats a la derogació 
immediata de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social sense 
precedents com aquesta. 
 
Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el 
President de la Generalitat de Catalunya, La Ministra de Empleo i la consellera de 
Treball. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Modificació acord Primer: 
 
Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que fixin les retribucions dels treballadors i les treballadores 
segons el conveni col·lectiu sectorial. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:51 al 00:39:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=1071.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada pels Grups Municipals de PSC-CP, ERC-AM i ICV-EUIA-
EP-E, i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=1071.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=1071.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular ha suposat un profund 
desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i corporacions 
posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de Treball i devaluar 
salaris, utilitzant societats que amb palmari abús de dret contribueixen a un 
empobriment de les persones treballadores. 
 
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
“Empreses Multiserveis” que estableixen convenis d’Empresa molt per sota de les 
condicions laborals establertes en els convenis col·lectius sectorials fins a límits 
insostenibles, límits que provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que 
estableixen competències deslleials fruits d’aquesta maquinació que altera de forma 
més que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat 
i seguretat. 
 
Les administracions públiques atorguen concessions per uns determinats serveis, 
produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans companyies que ja preveuen la 
utilització de ma d’obra provinent d’aquest model d’empresa i que redueix 
substancialment els salaris d’aquestes persones treballadores i fan que indirectament 
aquesta administració sigui còmplice d’aquestes nefastes pràctiques. 
 
L’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa” coincidència a la 
Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones treballadores afectades per 
ERO’s d’extinció i les persones treballadores d’alta a les Empreses Multiserveis des de 
2012, i això resulta exemplar de l’enorme estafa que la Reforma Laboral ha portat a 
tota la ciutadania, condemnant a la pobresa a milers de treballadores i treballadors. 
 
Per tot això, els Grups Municipals sotasignants, presenten aquesta Moció al Ple 
Municipal, perquè s’adoptin els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que fixin les retribucions dels treballadors i les treballadores 
segons el conveni col·lectiu sectorial. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que persegueixin el que es 
un frau encobert a la seguretat social o per defecte aquesta actuï d’ofici. 
 
Tercer.- Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administracions a l’àmbit del municipi de Cornellà de Llobregat que 
estableixi els criteris per regular les subcontractacions i eradicar les pràctiques 
espúries en la contractació. 
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Quart.- El Ple d’aquest Ajuntament insta al Congrés dels diputats a la derogació 
immediata de la Reforma Laboral, origen de mesures d’exclusió social sense 
precedents com aquesta. 
 
Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels Diputats, el 
President de la Generalitat de Catalunya, La Ministra de Empleo i la consellera de 
Treball. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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SEGONA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE C’S I PP, EN 
DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA, LA CONVIVÈNCIA I L’ESTAT DE DRET.- 

Moció de C’s i PP, en 
defensa de la democràcia, 

la convivència i l’Estat de 
Dret. 

MOCIÓ 
... 
 
El respecte a les institucions, l’estat de dret i les lleis és la garantia de la democràcia, 
de la convivència i dels drets i llibertats de tots els ciutadans. 
 
Atès la voluntat manifestada pel President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el 
seu govern de desobeir les sentències i resolucions del Tribunal Constitucional, així 
com de vulnerar el marc legal estatutari i constitucional que garanteixen l’autogovern 
i els drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya, convocant un referèndum sobre la 
independència de Catalunya durant l’any 2017. 
 
Atès l’aprovació en el Parlament de Catalunya d’una partida pressupostaria per a la 
celebració d’un referèndum d’independència per Catalunya en 2017 als Pressupostos 
de la Generalitat de 2017, tot i tenir una resolució del Tribunal Constitucional 
recordant que la proposta vulnera la disposició 31 del 21 de març, a més dels 
informes negatius del Consell de Garanties Estatutàries i els advertiments dels serveis 
jurídics del propi Parlament. 
 
Atès la continua desobediència del Govern de la Generalitat a l’Estatut de Catalunya, 
a la Constitució Espanyola, a l’estat de dret, a les resolucions judicials i al ordenament 
jurídic democràtic que amenaça la democràcia, la convivència i els drets i llibertats de 
tots i totes les catalanes. 
 
Davant totes aquestes decisions polítiques que vulneren de manera continuada la 
protecció que el govern ha de desenvolupar cap al conjunt de la ciutadania catalana, 
situant les institucions que ens pertanyen a tots i totes, en un espai il·legal i 
vulnerable. 
 
Els grups municipals de Ciutadans (C’s) i Partit Popular (PP) proposen al Ple Municipal 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar la preocupació per les declaracions públiques dels membres del 
Govern de la Generalitat de Catalunya en les que manifesten la decisió conscient i 
voluntària de vulnerar l’ordenament jurídic i l’estat de dret, incomplint la Constitució 
Espanyola, l’Estatut de Catalunya i les sentències i resolucions dels tribunals. 
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Segon.- Manifestar el ferm suport a la democràcia, a l’estat de dret i a l’ordenament 
jurídic vigent. 
 
Tercer.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que tots els seus acords i 
resolucions es desenvolupin i s’ajustin al marc normatiu i al respecte de la Constitució 
Espanyola, a l’Estatut de Catalunya i a les decisions dels tribunals encarregats de fer-
les complir, com a garantia de la nostra convivència pacífica i dels drets i llibertats de 
tots els ciutadans. 
 
Quart.- Notificar els acords a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la mesa del 
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris, a la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E), 
amb registre d’entrada 15438. 
... 
 
Exposició de motius 
 
L’actual règim espanyol nascut amb l’aprovació de la Constitució de 1978, fruit d’un 
procés de transició iniciat en la dictadura franquista, es troba en un moment de crisi 
principalment per no ser capaç de donar resposta a conflictes tan rellevants com són 
l’encaix de Catalunya dintre de l’Estat espanyol, la crisi econòmica que es cronifica, 
els reptes de la globalització, els canvis de paradigma envers les sobiranies dels 
Estats-Nació o la pròpia crisi del sistema de partits polítics basat durant dècades en el 
bipartidisme. 
 
Actualment un 65% de les persones que tenen dret a vot a l’Estat espanyol no van 
poder votar el referèndum d’aprovació de la Constitució Espanyola del 1978 ja que no 
havien nascut o bé no havien arribat encara als 21 anys que es van marcar com a 
edat mínima per a poder participar en la votació de la Constitució Espanyola. 
 
A Catalunya ens trobem en una situació d’esgotament de l’escenari polític i social 
conegut els darrers 30 anys per donar pas a un nou escenari marcat principalment 
per una clara majoria parlamentària favorable a que el poble de Catalunya exerceixi 
el dret a decidir el seu futur de forma democràtica. 
 
El full de ruta el govern català marcava un termini de 18 mesos per a celebrar un 
referèndum. Durant aquest temps l’actualitat política catalana s’ha vist bloquejada 
per un pretès enfrontament de legalitats que no ens ha portat cap avenç en els drets 
nacionals però tampoc en l’àmbit dels drets socials. 
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Davant l’esgotament del règim espanyol i la situació de bloqueig a Catalunya és el 
moment de plantejar un nou Procés constituent a Catalunya i a Espanya. Ambdós 
processos basats en la radicalitat democràtica i en el naixement d’una nova 
legitimitat sorgida del recolzament i la participació popular. Cal un nou escenari de 
relacions, de diàleg, de debat i de participació que ens permeti deixar de banda la 
creació i la perpetuació de conflictes i sobretot la judicialització de processos polítics. 
 
El prestigiós catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo va afirmar: “La tensió 
entre legalitat i legitimitat és la tensió que presideix tots els moments de canvi. La 
seva màxima expressió es produeix en moments revolucionaris o de canvi de règim. 
El poder legal deixa de ser percebut com a legítim. La legitimitat sempre acaba 
imposant-se”. És el moment d’apostar per una nova legitimitat com la que pot 
representar un Procés Constituent democràtic, obert i inclusiu. 
 
Aquest Procés Constituent a Catalunya haurà de ser independent, no subordinat al 
procés espanyol, però en qualsevol cas tampoc pot ser autàrquic i per tant ha de 
comptar des del primer moment amb la perspectiva d’interrelació amb Espanya i 
Europa. 
 
La ciutadania ha de participar en un procés que defineixi principalment el model de 
societat que es vol per a Catalunya, i dins d’aquest model de societat, debatre i 
acordar la nova estructuració política i el nou marc de relacions amb d’altres nacions i 
estats. És aquest procés una oportunitat per obrir un nou canal democràtic per decidir 
lliurement. 
 
El Parlament de Catalunya ha de generar aquest espai de participació política i 
ciutadana que permeti arribar a un acord sobre l’obertura d’un Procés Constituent. 
Aquest debat ha de fer referència al model econòmic, social, ecològic i sobre relacions 
de cooperació i solidaritat amb l’Estat i amb Europa. No es pot construir un nou país 
amb les mateixes polítiques i amb les mateixes elits, per tant, és necessària una 
transformació socioeconòmica radical que ha de tenir la prioritat de resoldre la 
situació d’emergència social que viuen amplis sectors de la població. 
 
Per poder iniciar aquestes transformacions nacionals i la socials, es requereix posar 
en marxa una forta ruptura democràtica posant la ciutadania en el centre de la 
realitat política i atacant la corrupció des dels seus orígens. És per tant necessari el 
trencament amb uns valors hegemònics en aquestes últimes dècades a Catalunya i a 
Europa. 
 
El Procés Constituent no es només una nova Constitució per a Catalunya i per a 
Espanya, ni tampoc és simplement una reforma Constitucional ni un procés cap a la 
independència de Catalunya. El resultat final serà fruit de la lliure decisió de la 
ciutadania de Catalunya en referèndum. Un referèndum pactat i vinculant amb 
garanties democràtiques i amb el compromís previ de donar compliment als resultats 
obtinguts. 
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Aquest procés ha de ser principalment un gran acord social que impulsi un nou model 
de societat amb unes noves regles, principis i valors com per exemple la garantia de 
l’habitatge com a un dret de ciutadania social i no una mercaderia, el blindatge de 
serveis públics com la sanitat, l’educació i les pensiones, la institucionalització de la 
lluita contra l’opressió patriarcal o la prioritat del valor de la cooperació i l’economia 
del bé comú. 
 
Aquest procés per tant haurà d’estar marcat per la defensa del dret a decidir del 
poble de Catalunya però aquest nou acord també haurà d’estar caracteritzat pel 
reforç competencial i polític dels municipis de Catalunya. 
 
Com a institucions més properes a la ciutadania els ajuntaments han de ser 
articuladors d’aquest nou acord i han de ser el pal de paller d’un nou sistema de 
relacions amb la ciutadania. Els ciutadans de Cornellà de Llobregat i de qualsevol 
altre poble o ciutat de Catalunya no son clients ni usuaris, i han de concebre el seu 
ajuntament com la porta d’entrada a les institucions democràtiques del seu país. La 
prestació de serveis per a respondre a cada cop més necessitats, la lluita contra la 
corrupció, els avenços en la transparència i la rendició de comptes amb la ciutadania 
només es poden aconseguir amb nou model de competències i finançament 
municipals. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de Cornellà l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar els governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol a 
desistir en els intents de judicialitzar els conflictes polítics per donar pas a una nova 
situació de debat i negociació que pugui derivar en un Procés Constituent on el poble 
de Catalunya decideixi lliurement el seu model social i nacional. 
 
Segon.- Instar a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i a 
les principals organitzacions sindicals a iniciar un debat polític i social sobre la 
construcció d’un nou model de societat que contempli com a mínim el model 
econòmic, social, ecològic i de relacions amb l’Estat espanyol i amb Europa. 
 
Tercer.- Instar les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya a 
reactivar l’activitat legislativa del Parlament per desenvolupar lleis socials i 
democràticament urgents i necessàries com la Llei Electoral, les Lleis d’Organització 
Territorial i la de Governs Locals, la Llei de Finançament local o la de la Renda 
Garantida. 
 
Quart.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a un procés 
democràtic per decidir el model social i nacional de Catalunya, i facilitar des de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la celebració de campanyes de divulgació i 
d’informació sobre un Procés Constituent de radicalitat democràtica per definir el 
futur nacional i social del poble de Catalunya. 
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Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i del Congrés dels Diputats i a les organitzacions sindicals CCOO, UGT, USO, 
CGT i COS. 

... 
 
 
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 15448: 
... 
 
Incorporar com a Quart punt (i renumerar el següent): 
 
Quart.- Reclamar al Govern d’Espanya la reversió de l’actual situació per evitar 
relacions conflictives en tot allò que impliqui l’abast de la llibertat d’expressió, evitant 
la judicialització d’expressions polítiques. Exigint als Governs d’Espanya i Catalunya a 
dialogar, negociar i pactar, per abandonar l’immobilisme, la pulsió recentralitzadora i 
evitar la temptació de ruptura unilateral que no compte amb un ampli suport de la 
ciutadania a Catalunya. Per això volem una reforma profunda de la Constitució als 
àmbits socials i territorials, que sigui refrendada pel conjunt de la ciutadania de 
forma democràtica mitjançant un referèndum. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:39:48 al 00:43:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=2388.0 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Després de la deliberació el Grup municipal proponent retira la moció sense 
entrar en la fase de votació, pel que decau la moció alternativa i l’esmena 
parcial presentades, que tampoc es sotmeten a votació.  
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=2388.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=2388.0
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TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, EN RELACIÓ A 
LA CONTRACTACIÓ DE MÚSICS.- 

Moció de CEC-CPC, en 
relació a la contractació de 

músics. 

MOCIÓ 
... 
 
Fruit dels constants atacs i la precarització endèmica que pateix el sector musical han 
sorgit diversos col·lectius que tenen l’objectiu de generar consciència col·lectiva i 
defensar els drets dels treballadors i treballadores de la música. S’han creat col·lectius 
amb objectius sindicals com ara el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!) 
o el Sindicat de la Música (COS), que se sumen a d’altres ja existents com l’Associació 
de Músics de Jazz i Música Moderna (AMJMM). 
 
Els problemes laborals que més abunden en el sector són els relacionats amb la 
inestabilitat, els riscos laborals i les males pràctiques de contractació. Tot això fa que 
els treballadors i treballadores s’hagin de buscar la vida per treballar legalment. Així, 
apareix un dels primers problemes: la facturació. Gairebé cap de les persones 
contractants no dóna d’alta a la seguretat social ni tampoc no assumeix les despeses 
de la gestió que se’n deriven, per no parlar de responsabilitats davant d’un possible 
accident laboral. Tampoc no es tenen en compte les hores de feina fora de l’escenari: 
conducció, muntatge, promoció... 
 
Com a objectiu a llarg termini el sector aspira a un estatut del músic que vetlli per un 
correcte funcionament del sector. Cal que qualsevol músic que pugi a un escenari 
estigui emparat per un conveni adaptat a les circumstàncies laborals del sector. 
 
Per tant, havent fet una ràpida diagnosi del sector, el sindicalisme musical s’ha 
marcat uns objectius concrets a treballar: salaris i condicions dignes i dret a la 
seguretat social, a les pensions i convenis col·lectius. La gran majoria de professionals 
de la música d’aquest país no té contractes, assajos remunerats, despeses de dietes i 
desplaçaments, no hi ha ajuts raonables per a les persones físiques ni una 
quantificació real del valor del temps de treball. 
 
Amb tot això present, una de les primeres reivindicacions a curt termini fa referència 
a sobre qui recau la responsabilitat de gestionar els tràmits de l’alta i la baixa a la 
seguretat social. Tot i que d’acord a la legalitat vigent el contractant hauria de 
gestionar l’alta i la baixa a la seguretat social de l’artista, a l’hora de la veritat 
s’interposen intermediaris com falses cooperatives o entitats de facturació que 
cobren certes quantitats per emetre una factura. Això pot generar diversos problemes 
com per exemple la responsabilitat en un possible accident laboral o les mateixes 
quotes als intermediaris. 
 
A tot això cal afegir-hi que les grans diferències salarials en el sector esdevenen cada 
vegada més grans, associant-se els caixets elevats als grans festivals i creixent una 



 

 26 

gran massa d’artistes sotmesos a unes regles molt diferents. Davant d’aquesta 
situació els col·lectius sindicals han decidit abordar un primer objectiu de facturació. 
 
Davant la situació de desempara actual, la realitat de facturació dels projectes 
musicals varia. El fet que els músics puguin o vulguin constituir-se com a empresa 
dependrà de la realitat de cada projecte. 
 
Entenem que entre els deures de l’administració pública hi ha el de donar exemple pel 
que fa a la fiscalitat, la facturació i el respecte als drets dels treballadors i 
treballadores. Tenint en compte que a nivell municipal ja hi ha departaments o àrees 
amb finalitats laborals o de gestoria, el que cal és un canvi de valoració i de mirada 
sobre la tasca dels treballadors i treballadores de la música. Cal que s’entengui que la 
creació i interpretació artístiques són una feina més que cal que sigui reconeguda, 
remunerada i normalitzada com qualsevol altra activitat professional. Per altra 
banda, també el teixit empresarial del sector ha d’assumir la seva part de 
responsabilitat pel que fa a temes de contractació. 
 
Cal destacar, a més, que aquesta pràctica ja la duen a terme ajuntaments com els de 
Roda de Ter o Tona, on el contracte en règim d’artistes és sempre per dia d’actuació 
(24 hores). De la mateixa manera, inspecció de la seguretat social manifesta que no 
aprova la pràctica que porten a terme les empreses de facturació (ja siguin 
cooperatives, SL, etc.) que intervenen com a intermediàries, ja que la seva relació 
amb els artistes és fictícia i, per tant, constitueix frau de llei. Tal i com ha expressat, 
l’artista ha d’estar contractat laboralment per qui realment organitza l’espectacle en 
qüestió i no per terceres empreses intermediàries. 
 
Per tots aquests motius, des del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (SMAC!), 
l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJMM) i el Sindicat 
de la Música (COS) s’ha redactat un manual de bones pràctiques per a la contractació 
en el sector musical (document adjunt a la moció). 
 
Amb tot, cal tenir també en compte el clar biaix de gènere que, com a reflex de la 
societat patriarcal i aprofundint-hi, impera en el sector. Tot i les destacades habilitats 
musicals de moltes dones i l’interès en la temàtica per part de les mateixes, no 
sempre gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes, amb una escena 
musical fortament masculinitzada. 
 
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fer valer la relació contractual entre els/les artistes i qui contracti els seus 
serveis descrita en el manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical 
pel que fa als espectacles que promogui l’Ajuntament. 
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Segon.- Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones 
pràctiques de contractació en el sector musical en els espectacles públics de la ciutat, 
incentivant l’aplicació del manual per part de promotors privats i entitats, si cal 
subvencionant els projectes que ho requereixin. 
 
Tercer.- Incentivar la contractació de propostes musicals amb representació 
femenina. 
 
Quart.- Vetllar per la dignificació de la professió dels i les professionals del sector 
musical. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Sindicat de Músics Activistes de Catalunya 
(SMAC!), l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJMM) i el 
Sindicat de la Música (COS). 
 
 
 
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR MUSICAL 
 
Les recomanacions exposades en aquest text estan orientades a aquelles ocasions on 
es contracta a músics com a treballadores per compte aliè en l’àmbit d’una relació 
laboral artística, com succeiria en unes festes populars, un festival musical o un 
concert organitzat tant per un promotor com per una institució. 
 
A l’Estat Espanyol, la relació laboral entén que existeixen dues parts: l’empresa i la 
treballadora, que es troben en una situació de desigualtat originària degut a la 
posició de dependència o subordinació de la treballadora respecte l’empresa, cosa 
que exigeix un caràcter de defensa de la treballadora en les lleis que regulen aquesta 
relació. 
 
Aquestes dues parts mantenen un acord segons el qual la treballadora garanteix un 
servei a l’empresa. Aquesta última estableix les condicions al voltant de com desitja 
aquest servei (poder de direcció), a canvi d’una contraprestació econòmica (salari). 
És, per tant, una relació molt regulada i la seva normativa bàsica ve recollida a 
l’Estatut dels Treballadors. 
 
Però com que l’activitat musical té peculiaritats, hem de saber que existeix una 
regulació especial per a la contractació d’artistes en espectacles públics, el Real 
Decreto 1435/1985. Aquest considera com a relació de caràcter especial la que 
s’estableix entre les promotores o institucions organitzadores d’espectacles i les 
artistes intèrprets. Aquestes artistes acorden voluntàriament prestar els seus serveis 
realitzant una activitat artística a canvi d’una retribució. 
 
Per tant, la relació laboral artística vindrà explicitada en aquesta norma i tot el que 
aquesta no aclari haurà de ser regulat per l’Estatut dels Treballadors. S’ha de tenir en 
compte que en el model laboral artístic hi ha dues característiques fonamentals: 
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1. S’inverteix la norma general entre contracte temporal o indefinit: al contrari del 
que succeeix amb la resta de treballadores, el contracte de l’artista és sempre 
temporal tret que es digui el contrari. 

 
2. El concepte d’empresa inclou qui organitza espectacles públics, sent una noció 

d’empresa una mica més àmplia. 
 
Resumint, l’escenari actual en el qual s’ha d’establir legalment una relació laboral 
artística comporta que: 
 
 

 
Al produir-se una relació laboral, la part contractant o 
organitzadora tindrà l’obligació de tramitar l’alta de la  

Seguretat Social de l’Artista a l’inici de la relació contractual i la 
baixa corresponent un cop finalitzada dita relació. 

 
Per tant, no serà necessària la presentació de cap factura per 

part de l’artista al finalitzar la prestació del servei. 
 

 
 
1. CONTRACTACIÓ: 
 
Per a la contractació s’establirà un contracte laboral que compleixi amb el que 
estableix l’Estatut dels Treballadors i el RD 1435/1985. Aquest contracte haurà de ser 
per escrit, però la falta del mateix no implica en absolut que no existeixi aquesta 
relació laboral. En aquest contracte hi haurà de constar: 
 
1. L’objecte del contracte 
2. La seva duració 
3. Contraprestació econòmica. El salari mai haurà de ser inferior al recollit a la 

taula salarial del Conveni col·lectiu del personal de sales de festa, ball i 
discoteques. 

4. Quina part cobrirà les despeses de transport, allotjament, ... 
5. Obligacions de les parts. 
6. Presència d’anuncis o logotips de marques comercials a l’escenari. 
7. Conseqüències de l’incompliment o compliment parcial del contracte. 
 
 
2. ALTA I BAIXA DE LA SEGURETAT SOCIAL: 
 
En el camp de la Seguretat Social existeix un règim que s’anomena Règim d’Artistes, 
integrat en el Règim General. És important que entenguem algunes coses d’aquest 
règim: 
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1. L’artista, com a treballadora, sempre ha d’estar donada d’alta i per llei no pot 
escollir estar en un altre règim que no sigui el d’artistes. 

 
2. El Règim d’Artistes no és més car que el Règim General. Els percentatges de la 

Seguretat Social són els mateixos que per a qualsevol altre treball temporal: 
31,10% per l’empresa (23,60% de contingències comunes, 6,70% de desocupació, 
0,60% de formació professional i 0,20% del FOGASA) i 6,40% per l’artista (4,70% 
de contingències comunes, 1,60% de desocupació i 0,10% de formació 
professional). 

 
3. El Règim d’Artistes es gestiona, com la resta de règims de la Seguretat Social, 

mitjançant les plataformes online creades a tal efecte per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social (Sistema RED i similars). 

 
 
Llavors, perquè és especial? 
 
1. En aquest sistema, qui contracta sempre ho ha de fer per actuació, no per hores, 

i aquesta actuació equival a una jornada de treball completa, sense importar les 
hores de treball realitzades només en l’actuació. 

 
2. En aquest sistema es diferencia entre dos conceptes: 
 
a. Retribucions: el que l’artista percep. 
b. Bases: el que la part contractant declara de cara a l’aplicació dels tipus cotització 

de la Seguretat Social. 
 
Existeix una taula que marca, en base a la retribució, com ha de calcular la part 
contractant quina és la base de cotització. 
 
 
 

Retribució diària Base diària 
Fins a 242 € La retribució i la base són iguals 
De 242,01 € a 413 € 242 € 
De 413,01 € a 742 € 306 € 
De 742,01 € a 1.240 € 364 € 
Més de 1.240 € 485  

 
La part contractant haurà de comunicar tant la base de cotització com la retribució, 
però tan sols es cotitzarà per l’establert com a base. 
 
 
3. Cal entendre els avantatges d’aquest sistema per l’artista. El fet més important és 

que la seva cotització es fa relativa a les seves bases i no al nombre d’actuacions 
(de dies treballats): 
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a. Així, anualment (o cada cop que l’artista sol·liciti una prestació davant la 
Seguretat Social), s’hauran de sumar totes les bases cotitzades per l’artista i 
dividir-les entre 365. Si el resultat és més alt que la base mínima diària 
(29,77€), es considerarà que l’artista ha cotitzat tots els dies de l’any. La 
quantitat resultant d’aquesta divisió també serà la base diària cotitzada a 
efecte de les prestacions. 

 
b. En canvi, si el quocient resultant és menor a la base mínima, caldrà dividir el 

resultat de la suma de les bases cotitzades en tot un any entre la base mínima 
diària (29,77€). El resultat serà el nombre de dies cotitzats, i la base diària 
cotitzada a efecte de les prestacions serà la base mínima diària. 

 
4. Per últim, l’artista tindrà el dret de regularitzar les seves bases anualment. Això 

significa calcular les seves bases i dies cotitzats segons les retribucions declarades 
(i rebudes) i no a través de les bases. El problema d’aquest sistema per l’artista és 
que haurà d’abonar a la Seguretat Social les quotes relatives a la desocupació i 
contingències comunes de l’empresa (juntament amb les seves) derivades de 
l’increment de bases de cotització. 

 
Vegem-ho tot plegat amb dos exemples: 
 

Cas David Maria 

 
Cotització 

 
L’empresa o institució contracta a en David per 
fer un concert per l’import de 200€. A l’hora de 
fer la nòmina el càlcul seria el següent: 
 

Retribució: 200€ 
Mirem la taula de la pàgina 3 i al ser una 

retribució de menys de 242€, la seva base és 
igual a la retribució. 

 
Base: 200€ 

 
Seguretat social contractant: 

 
23,60% de CC = 47,20€ 

6,70% de desocupació = 13,40€ 
0,60% de FP = 1,20€ 

0,20% del FOGASA = 0,40€ 
Total = 63,20€ 

 
Seguretat Social David 

 
4,70% de CC = 9,40€ 

1,60% de desocupació = 3,20€ 
0,10% de FP = 0,20€ 

Total = 12,80€ 
 
 

 
L’empresa o institució contracta a la Maria per 
fer un concert per l’import de 1.000€. A l’hora 
de fer la nòmina el càlcul seria el següent: 
 

Retribució: 1000€ 
Mirem la taula de la pàgina 3, aquesta 

quantitat es troba en el tram de 742,01€ a 
1.240€, i per tant la seva base és de 364€: 

 
Base: 364€ 

 
Seguretat social contractant: 

 
23,60% de CC = 85,90€ 

6,70% de desocupació = 24,39€ 
0,60% de FP = 2,18€ 

0,20% del FOGASA = 0,73€ 
Total = 113,2€ 

 
Seguretat Social Maria 

 
4,70% de CC = 17,11€ 

1,60% de desocupació = 5,82€ 
0,10% de FP = 0,36€ 

Total = 23,29€ 
 
Tal i com podem veure, tot i que la Maria 
cobra més del triple que en David per una 
actuació, les seves despeses de cotització no 
són proporcionalment tan altes degut a 
l’aplicació dels trams de la taula de 
retribució/base. 
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Dies 
cotitzats al 
finalitzar 
l’any 

 
Finalment, al acabar l’any, en David ha fet 75 
concerts per un import de 200€ cada un. 
 
Com que en el tram inferior a 242€ la retribució 
i la base són el mateix, la seva base anual és de 
15.000€ (75x200). 
 
Per calcular quants dies ha cotitzat en tot l’any, 
la Seguretat Social fa el següent càlcul: 
 

Base anual/365 
15.000/365 = 41,09 

 
Al ser superior a la base mínima diària 
(29,77€) es considera que en David ha cotitzat 
tots els dies de l’any encara que tan sols hagi 
tingut 75 actuacions. 
 
La seva base de cotització diària serà de 
41,09€/dia. 
 
 
 
 

 
Finalment, al acabar l’any, la Maria ha fet 3 
concerts per un import de 1.000€ cada un. 
 
La seva base diària segons la taula és de 364€, 
i per tant la seva base anual (la suma de totes 
les bases diàries) serà de 1.092€ (3x364). 
 
Per calcular quants dies ha cotitzat en tot 
l’any, la Seguretat Social fa el següent càlcul: 
 

Base anual/365 
1.092/365 = 2,99 

 
Al ser inferior a la base mínima diària 
(29,77€) no es considera que la Maria hagi 
treballat tots els dies de l’any. 
 
 
Per saber el nombre de dies treballats per la 
Maria s’ha de fer el següent càlcul: 
 

Base anual/Base mínima diària 
1.092/29,77 = 36,68 dies (arrodonint: 37 dies) 

 
Per tant, tot i que la Maria només ha tingut 
tres actuacions, la Seguretat Social comptarà 
que ella ha cotitzat 37 dies, amb una base de 
cotització diària equivalent a la base mínima, 
29,77€/dia. 
 

 
Retribucions 

 
Com que en David sempre ha treballat per 200€ 
actuació, les seves bases i les seves retribucions 
coincideixen, i per tant no es podria ni caldria 
aplicar aquest sistema 

 
La Maria ha treballat sempre per 1.000€ per 
actuació, i la seva base és de 364€/dia. Com 
hem vist, al final de l’any la Maria ha cotitzat 
37 dies per un import de 29,77€ cada un. 
 
Però la Seguretat Social també calcularà quant 
hauria cotitzat la Maria en cas que es tinguin 
en compte les retribucions. Per calcular quants 
dies se li donen d’alta segons aquest sistema, 
la Seguretat Social fa el següent càlcul: 
 

Retribucions anuals/365 
3.000/365 = 8,22 

 
Al ser un resultat inferior a 29,77€, tampoc es 
considera que la Maria hagi treballat tots els 
dies de l’any. Per veure el nombre de dies 
treballats per la Maria tenint en compte les 
retribucions es farà el següent càlcul: 
 

Retribucions anuals/Base mínima diària 
3.000/29,77 = 100,77 dies, arrodonint: 101 

dies. 
 
Aquest augment en els dies cotitzats en el 
total de l’any genera un augment de les 
despeses de la Seguretat Social derivat de la 
diferència entre aquest sistema i l’anterior. 
Aquest increment afectarà tan sols als 
percentatges de Contingències Comunes i el de 
desocupació. 
 



 

 32 

L’import total resultant haurà de ser abonat 
per la Maria, que pagaria: 
 

Base: 3.000€ 
 

Seguretat social contractant: 
23,60% de CC = 708€ 

6,70% de desocupació : 201€ 
Total = 909€ 

 
A aquest import de 909€ caldrà restar-hi el 
que ja es va pagar de CC i desocupació en el 
cas de cotitzar segons les bases anuals. En 
aquest cas, com que la Maria va fer tres 
concerts amb una base de 364€, la seguretat 
social pagada va ser en funció d’una base 
total anual de 1.092€: 
 

23,60% de CC = 254,71€ 
6,70% de desocupació : 73,16€ 

Total = 330,87€ 
 

909 – 330,87 = 578,13€ 
 

Seguretat Social Maria 
4,70 de CC = 141€ 

1,60% de desocupació = 48€ 
Total = 189€ 

 
A aquest import de 189€ caldrà restar-hi el 
que ja es va pagar de CC i desocupació en el 
cas de cotitzar segons les bases anuals. En 
aquest cas, com que la Maria va fer tres 
concerts amb una base de 364€, la seguretat 
social pagada va ser en funció d’una base 
total anual de 1.092€: 
 

4,70 de CC = 51,32€ 
1,60% de desocupació = 17,47€ 

Total = 68,79€ 
 

189 – 68,79 = 120,21€ 
 

578,13 + 120,21 = 698,34€ 
 
Per tant, si la Maria vol cotitzar 101 dies enlloc 
de 31, haurà d’abonar 698,34€ (578,13€ de la 
part contractant i 120,21€ de la part de la 
treballadora). 
 

 
 
 
3. SALUT LABORAL 
 
El contractant adoptarà les mesures adequades per tal que les treballadores rebin 
totes les informacions necessàries en relació als riscs per a la seguretat i la salut de la 
treballadora abans, durant i després de la seva activitat professional. És a dir, tant en 
el desenvolupament de les actuacions com in itinere. 
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4. FULLA DE VARIETATS 
 
En el cas que les obres interpretades per l’artista pertanyin al repertori que gestiona 
l’SGAE, el promotor haurà d’efectuar la liquidació corresponent de drets d’autor a 
aquesta entitat després de l’actuació. 
 
Això no serà necessari si les obres interpretades són de domini públic o d’autors no 
associats a l’SGAE. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:01 al 00:53:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=2581.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Després de la deliberació, la Moció queda sobre la mesa. 
 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, EN DEFENSA 
DE L’AUTONOMIA LOCAL DAVANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT DE 2017.- 

Moció de CEC-CPC, en 
defensa de l’autonomia 
local davant els 
pressupostos generals de 

l’estat de 2017 

MOCIÓ 
... 
 

I 
 
El passat dia 4 d’abril el govern de l’Estat, format només per membres del PP, va 
presentar a les Corts l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. A més 
de ser uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació de drets que 
pretenen vendre per una suposada millora de l’economia; aquest partit ha decidit 
posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que volen afrontar 
diversos ajuntaments. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=2581.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=2581.0
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Un cop més en continuïtat amb els precedents pressupostos generals, han estat uns 
pressupostos d’austeritat, antisocials, que consoliden les retallades i redueixen els 
recursos amb els que es compta per garantir els serveis públics fonamentals. En 
aquests pressupostos han estat particularment maltractades les comunitats 
autònomes i les entitats locals, tant pel que fa al finançament com per les inversions 
previstes a nivell territorial. 
 
A més d’això el govern del Partit Popular ha decidit posar traves als processos de 
municipalització dels serveis públics que s’estan duent a terme a molts ajuntaments, 
processos que s’han posat en marxa bàsicament per donar resposta a la creixent 
petició popular en aquest sentit i per complir amb una de les principals funcions dels 
ajuntaments: garantir l’accés a una sèrie de drets inalienables de la ciutadania. El PP 
ha decidit impedir per dalt el que s’està assolint per baix, en un clar atemptat per 
altra banda a la democràcia i l’autonomia local tot imposant un model de gestió 
política front a altres opcions democràticament elegides per la ciutadania. 
 
La Disposició Addicional 27 de l’esborrany dels PGE recull que les administracions 
<<no podran considerar com a empleats públics (...) els treballadors dels contractistes 
de concessions d’obres o de serveis públics (...) quan els contractes s’extingeixin pel 
seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s’adopta el segrest o intervenció 
del servei>>. Fins al moment, el més comú en els processos de municipalització és que 
el personal de les empreses contractistes que venia desenvolupant el servei passi a 
l’administració en primer lloc com a indefinits no fixes i, després dels corresponents 
procediments d’ingrés, de manera definitiva. 
 
També inclou aquesta disposició que en els supòsits en què <<en compliment d’una 
sentència o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat>>, el personal que s’incorpori a societats 
mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput 
de la taxa de reposició. Com bé sabem, la taxa de reposició és la limitació que tenim 
els ajuntaments per contractar personal. Aquesta limitació ve imposada des de fa 
gairebé deu anys, des de l’inici de la mal anomenada crisi, i marca un nombre concret 
i exacte de treballadors i treballadores que poden contractar les administracions. 
 
L’entrada en vigor d’aquesta disposició implicaria que gairebé cap procés de 
municipalització de certa envergadura, amb un volum de treballadors i treballadores 
considerable, es pogués donar. 
 
 

II 
 
És evident que el que fa el Partit Popular és un atac amb una clara intencionalitat 
política: sabotejar els processos de municipalització ja iniciats, i imposar les 
privatitzacions en contra dels interessos i drets de tots i totes. 
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Amb aquesta mesura, s’utilitza la limitació de contractació de personal per impedir 
que els serveis es municipalitzin o passin a gestió directa. Si no hi ha personal per 
prestar el servei ni pot contractar-se, no hi ha més remei que tancar el servei o 
mantenir la gestió indirecta. El que el govern espanyol disfressa de mesura en 
matèria de personal és una intromissió inconstitucional en l’autonomia local, furtant 
als ajuntaments la capacitat de triar la modalitat de gestió dels serveis públics d’entre 
les diverses de legalment possibles. 
 
Aquesta imposició de la gestió indirecta i la privatització es fa en contra dels drets de 
la ciutadania en general i les persones usuàries del servei en particular, i en contra 
dels principis constitucionals de democratització i els rectors de la política social. Tots 
es veuen més garantits i potenciats amb la gestió directa dels serveis públics. 
 
La gestió indirecta és, a més, més cara i menys eficaç que la gestió directa, com a 
reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes al seu informe de 2011. I cal no oblidar que 
la contractació pública en general, la gestió indirecta de serveis i la privatització ha 
estat l’espai, menys democràtic i menys transparent, on s’han desenvolupat la gran 
majoria o la gairebé totalitat dels grans casos de corrupció i espoli del sector públic 
perpetrats per una minoria contra la ciutadania de tot el país. 
 
Per tant, no hi ha justificació vàlida per aquesta mesura del govern de l’Estat als 
pressupostos. Es tracta d’un acte d’imposició ideològica inconstitucional que vulnera 
l’autonomia local, els principis de bona administració i les garanties dels serveis 
públics, i que va en contra dels drets i interessos de la majoria. 
 
 

III 
 
Per altra banda, després de més de deu anys de crisi, els ajuntaments han estat les 
úniques administracions que han aconseguit reduir significativament el seu deute i 
que han mantingut els serveis públics amb un enorme sacrifici per les retallades de 
recursos, essent les administracions que han complert amb les estrictes regles 
d’estabilitat pressupostària i financera imposades a base d’amenaces sobre 
retencions de les PIE i intervencions dels mateixos. 
 
D’aquesta manera, pensem que si el mateix govern espanyol fa discursos de 
suposada recuperació econòmica, és hora que alliberin els recursos als ajuntaments 
per als serveis públics i permetin la renovació de les plantilles públiques així com la 
nova contractació com a forma de potenciar els serveis públics amb la creació 
d’ocupació de qualitat. 
 
Les polítiques d’austeritat, d’ofec fiscal i financer i de control pressupostari posades 
en marxa en els darrers anys han determinat un creixent augment de l’escletxa social, 
de la desigualtat i de l’exclusió social. Només a través d’un veritable reforçament de 
l’exercici dels serveis públics per part, especialment, dels ajuntaments, és possible 
reduir els elements de desigualtat tan presents al nostre país. 
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I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat que suprimeixi el text íntegre de la Disposició 
Addicional Vint-i-setena de l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. 
 
Segon.- Instar el govern de l’Estat que elimini la taxa de reposició que limita la 
contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als 
ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania tal com li exigeix la Carta 
Europea d’Autonomia Local. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat, a la Mesa del Congrés de 
Diputats i als grups parlamentaris amb representació al Congrés de Diputats. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
Retirar de la part expositiva apartat I els paràgrafs tercer, quart, cinquè i sisè. 
 
Retirar de la part expositiva l’apartat II sencer. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:53:25 al 01:11:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=3205.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
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/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=3205.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=3205.0
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

I 
 
El passat dia 4 d’abril el govern de l’Estat, format només per membres del PP, va 
presentar a les Corts l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. A més 
de ser uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació de drets que 
pretenen vendre per una suposada millora de l’economia; aquest partit ha decidit 
posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que volen afrontar 
diversos ajuntaments. 
 
Un cop més en continuïtat amb els precedents pressupostos generals, han estat uns 
pressupostos d’austeritat, antisocials, que consoliden les retallades i redueixen els 
recursos amb els que es compta per garantir els serveis públics fonamentals. En 
aquests pressupostos han estat particularment maltractades les comunitats 
autònomes i les entitats locals, tant pel que fa al finançament com per les inversions 
previstes a nivell territorial. 
 
 

II 
 
Per altra banda, després de més de deu anys de crisi, els ajuntaments han estat les 
úniques administracions que han aconseguit reduir significativament el seu deute i 
que han mantingut els serveis públics amb un enorme sacrifici per les retallades de 
recursos, essent les administracions que han complert amb les estrictes regles 
d’estabilitat pressupostària i financera imposades a base d’amenaces sobre 
retencions de les PIE i intervencions dels mateixos. 
 
D’aquesta manera, pensem que si el mateix govern espanyol fa discursos de 
suposada recuperació econòmica, és hora que alliberin els recursos als ajuntaments 
per als serveis públics i permetin la renovació de les plantilles públiques així com la 
nova contractació com a forma de potenciar els serveis públics amb la creació 
d’ocupació de qualitat. 
 
Les polítiques d’austeritat, d’ofec fiscal i financer i de control pressupostari posades 
en marxa en els darrers anys han determinat un creixent augment de l’escletxa social, 
de la desigualtat i de l’exclusió social. Només a través d’un veritable reforçament de 
l’exercici dels serveis públics per part, especialment, dels ajuntaments, és possible 
reduir els elements de desigualtat tan presents al nostre país. 
 
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat que suprimeixi el text íntegre de la Disposició 
Addicional Vint-i-setena de l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. 
 
Segon.- Instar el govern de l’Estat que elimini la taxa de reposició que limita la 
contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als 
ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania tal com li exigeix la Carta 
Europea d’Autonomia Local. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat, a la Mesa del Congrés de 
Diputats i als grups parlamentaris amb representació al Congrés de Diputats. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, SOBRE LA 
CREACIÓ I POSADA EN MARXA DEL REGISTRE MUNICIPAL DE BICICLETES.- 

Moció de C’s, sobre la 
creació i posada en marxa 
del registre municipal de 
bicicletes. 

MOCIÓ 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès que, la bicicleta està nomenada a convertir-se en una manera de transport 
habitual a les ciutats perquè, juntament amb els desplaçaments a peu, representa el 
mitjà idoni per implantar una mobilitat sostenible. Segons l’”Estudio sobre las 
estrategias de promoción de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades 
españolas”, elaborat per a la DGT per la BACC (Bicicleta Club de Catalunya), ConBici 
(Coordinadora en defensa de la bici) i Idema consultori@: “La bicicleta combina a la 
perfección las ventajas de un vehículo privado: rapidez, libertad y versatilidad, con las 
ventajas sociales, económicas y ambientales del transporte público: es apta para 
prácticamente todas las edades, tiene un coste asequible, no consume combustibles 
fósiles y no contamina ni hace ruido. Además, se puede afirmar que la bicicleta es el 
único vehículo que tiene externalidades positivas, ya que mejora la salud de las 
personas que la utilizan.” 
 
Atès que, segons les conclusions del “Barómetro de la bicicleta 2015”, elaborat per la 
Red Española de Ciudades por la Bicicleta, l’ús de la bicicleta des del 2011 s’ha anat 
incrementat especialment en els desplaçaments quotidians, una de cada deu 
persones la utilitzen diàriament. En el cas de Catalunya un 6,1%, segons l’”Enquesta 
baròmetre de la bicicleta 2015”. A més tres de cada quatre tenen bicicletes a casa 
seva i 2/3 disposen d’almenys una per al seu ús personal. 
 
Atès que, l’aposta i el treball del nostre grup municipal a l’Ajuntament ha estat i és la 
creació, remodelació i l’augment d’infraestructures per fer de la bicicleta una 
alternativa del cotxe en els desplaçaments diaris. Cornellà de Llobregat compta 
actualment amb una xarxa de carril bici, estant prevista la seva millora, segons el Pla 
de Mobilitat Urbana i les aportacions ciutadanes als pressupostos participatius amb 
una partida de 300.000€. 
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Atès que, l’Ajuntament mitjançant l’AMB forma part del projecte europeu BiTiBi, que 
promou l’ús de la bicicleta en trajectes de curta i mitja distància i, atès que, també 
està associat a la Red Española de Ciudades por la Bicicleta. 
 
Atès que, segons el Barómetro de la bicicleta a un 19,5% de la població espanyola li 
han robat alguna vegada la bicicleta en els últims cinc anys, havent-hi un percentatge 
d’un 6,3% al que l’hi ha robat més d’una vegada, porta a concloure que a un de cada 
cinc usuaris/àries li han robat la bicicleta, la qual cosa representa un percentatge de 
gairebé un 35% d’entre les persones que utilitzen la bicicleta diàriament. 
 
Atès que, el nostre municipi, igual que d’altres, ha estat objecte de robatoris de 
bicicletes, tant en la via pública com en trasters i domicilis particulars. 
 
Atès que, el robatori de bicicletes és un obstacle important en el camí cap a una ciutat 
més amable, més humana i menys contaminada; perquè dissuadeix als/les potencials 
usuaris/àries de l’ús de la bicicleta en entorns urbans. 
 
Atès que, es calcula que més del 70% del parc de bicicletes no disposa de número de 
bastidor o el/la propietari/ària no disposa de factura de compra, la qual cosa és 
aprofitat perquè, una vegada sostretes, la posterior venda sigui molt fàcil. Existint 
xarxes de delinqüents que es dediquen a sostreure i posar al mercat de segona mà les 
bicicletes. I atès que, quan es confisquen bicicletes que han estat sostretes és difícil 
trobar als seus legítims propietaris. 
 
Atès que, la creació d’un Registre de Bicicletes podria ser clau per disminuir els 
robatoris de bicicletes en el municipi i generaria confiança en les persones usuàries, 
en constituir un element dissuasiu. El registre dificultaria la posterior venda il·legal. 
Així com facilitaria, en el cas de recuperació de bicicletes sostretes, la tasca de cerca i 
identificació per part de la Guàrdia Urbana i altres cossos de seguretat dels seus 
legítims/es propietaris/àries. 
 
Atès que, en altres municipis de Catalunya i de la resta d’Espanya ja s’han creat 
registres com el que proposem. 
 
Atès que, segons el Barómetro de la Bicicleta 2015 i l’”Enquesta baròmetre de la 
bicicleta 2015” (elaborada per GESOP per al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya), la meitat dels que tenen bici la registrarien si el seu 
Ajuntament els oferís la possibilitat. 
 
Atès que, el Registre de Bicicletes consistiria en el marcatge de la bicicleta i la inclusió 
en una base de dades de propietaris i bicicletes. A les bicicletes registrades se’ls 
facilitaria un número d’identificació i un sistema de marcatge, a estudiar i determinar 
pels tècnics de l’Àrea de Mobilitat i per la Guàrdia Urbana, el qual hauria de fixar-se 
de forma visible en la bicicleta, amb la finalitat de prevenir els robatoris o 
extraviaments de les mateixes. El número d’identificació facilitaria que la devolució 
fos més ràpida un cop localitzada la bicicleta. 
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Atès que, a més de crear un Registre és necessari realitzar campanyes sobre consells 
generals per evitar el robatori de bicicletes, amb continguts tals com: demanar 
sempre factura de compra i en les compres de segona mà signar l’oportú contracte; 
apuntar el número de bastidor; tancar amb clau sempre i correctament la bicicleta; 
utilitzar cadenats de seguretat; fomentar l’ús del BiciBox, recomanar el registre de la 
bicicleta; entre d’altres. 
 
Atès que, malgrat que la majoria dels accidents es produeixen sense afectar a tercers, 
sis de cada deu usuaris que han sofert un accident amb bicicleta ha estat per caigudes 
o xocs sense implicació d’altres persones. Solament en un 7,4% va ser el/la usuari/ària 
de la bici qui va colpejar, va xocar o va atropellar a algú (segons les dades del 
Barómetro de la Bicicleta 2015). Seria convenient informar sobre el fet que la majoria 
de les assegurances de la llar cobreixen la responsabilitat civil a tercers causats pels 
usuaris/àries de la bicicleta i recomanar en cas de no tenir-ho de la possibilitat de 
contractar assegurances específiques per a la bicicleta, en ares d’una major seguretat 
vial. 
 
Atès que el municipi de Cornellà de Llobregat és membre de ple dret de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i que l’AMB està treballant en aquest tema 
juntament amb els municipis del seu àmbit per tal d’establir una eina unitària, evitant 
així que cada ciutat impulsi projectes individuals i no cohesionats. 
 
Atès que actualment es troba en marxa un procés de creació d’un registre únic 
metropolità de bicicletes a partir de l’adhesió de l’Àrea Metropolitana al BiciRegistro 
creat per la Red de Ciudades por la bicicleta. Resultant que l’adhesió a aquest registre 
d’àmbit metropolità permet garantir amb major efectivitat els objectius de 
coordinació i d’integració de els bases de dades, especialment en els supòsits de 
robatori de bicicletes. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al conveni 
subscrit entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la “Red de Ciudades por la 
bicicleta”, per la creació d’un registre de bicicletes de caràcter metropolità en el qual 
s’integrin les dades de les bicicletes del municipi, d’acord amb els continguts, dades i 
formats d’informació recollits en aquest conveni, amb la finalitat de: 
 

 Millorar la prevenció davant el robatori de bicicletes. 

 Facilitar, un cop localitzades (bé per haver estat sostretes o per extraviaments), la 
devolució als seus legítims propietaris/àries. 

 
Segon.- Que el Registre de Bicicletes es coordini i interconnecti amb altres registres 
similars existents en tot el territori espanyol a l’efecte de localització de bicicletes 
sostretes o extraviades. 
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Tercer.- Reforçar el paper de la Guàrdia Urbana i els Educadors Cívics en el control 
dels aparcaments de bicicletes existents, dotant-los amb els recursos suficients per 
aquestes tasques. 
 
Quart.- Realitzar campanyes informatives amb consells generals per evitar el robatori 
de bicicletes, tals com: demanar sempre factura de compra i, en les compres de 
segona mà, signar l’oportú contracte; apuntar el número de bastidor; tancar amb 
clau sempre i correctament la bicicleta; utilitzar cadenats de seguretat; fomentar l’ús 
de BiciBox; recomanar el registre de la bicicleta; entre altres. 
 
Cinquè.- Realitzar campanyes informatives específiques sobre la conveniència de tenir 
assegurada la bicicleta tant per a cas de robatori com d’accident. 
 
Sisè.- Emplaçar al Consell Municipal de Seguretat, al Consell Municipal de l’Esport i al 
Consell de Ciutat a tractar el tema de la seguretat dels aparcaments de bicicletes per 
cercar més solucions. 
 
Setè.- Estudiar la possibilitat d’obrir a les dependències municipals existents “una 
oficina de validació” que disposi del kit de marcatge per a que els usuaris puguin 
instal·lar el Registre a les seves bicicletes. Aquesta Oficina disposarà del corresponent 
punt d’accés directe al web BiciRegistro. 
 
Vuitè.- Informar de tots els acords als mitjans municipals (Butlletí Cornellà Informa i 
Ràdio Cornellà), així com al web de l’Ajuntament. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:11:05 al 01:19:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=4265.0 
 
 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=4265.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=4265.0
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Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER 
RECLAMAR EL SUPORT A LA TASCA DELS MUNICIPIS PER LA MILLORA EN LA 
PREVENCIÓ I EN LA GESTIÓ DELS RESIDUS.- 

Moció d’ICV-EUIA-EP-E, 
per reclamar el suport a la 
tasca dels municipis per la 
millora en la prevenció i 

en la gestió dels residus. 

MOCIÓ 
... 
 
Les societats mediambientalment responsables tenen cura de la gestió integral dels 
seus residus. Catalunya ha de fer front de manera immediata a una sèrie de 
compromisos pels quals cal un esforç col·lectiu de la ciutadania, de la indústria de 
producció de béns de consum i del conjunt de les diverses administracions públiques 
implicades.  
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Un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un model d’economia 
lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en incineradores en la 
seva major part, a un model d’economia circular, en el que els residus són 
considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle productiu, 
mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui possible mitjançant la 
reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no només una reducció 
del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús 
sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència en relació a les matèries 
primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol econòmic amb capacitat de ser motor de 
reactivació econòmica i de creació de llocs de treball. 
 
La Unió Europea va aprovar el desembre de 2015 el seu paquet d’economia circular. 
En aquest nou paradigma, les diferents Directives europees i la Directiva Marc de 
Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de residus d’origen 
municipal el 2020 i percentatge que es veu incrementat fins el 70% al 2030. Alhora, el 
PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya), pretén assolir una xifra de recollida selectiva bruta de residus municipals 
del 60%. 
 
Avui Catalunya recull de manera selectiva un 39% dels seus residus municipals, 
segons dades del 2015, i Cornellà de Llobregat està en xifres sensiblement inferiors. És 
una situació que no varia de manera significativa des del 2010 i que mostra signes 
d’estancament i, fins i tot, de retrocés. El conjunt de municipis de la demarcació de 
Barcelona presenten en general unes dades similars a les de Catalunya, amb un 
estancament clar dels resultats, que amb prou feines han superat el 34% de recollida 
selectiva. 
 
Els municipis es troben en una situació també difícil en aquesta qüestió. Pressionats 
per un model que prioritza la comoditat per la ciutadania per sobre de tot, queda en 
les seves mans la implantació de sistemes de recollida capaços de trencar les barreres 
de l’estancament en la recollida selectiva, i en mans de ciutadania conscienciada la 
separació en origen, a les seves llars. Ni la fiscalitat (diversa, atomitzada, 
desharmonitzada, no associada massa sovint a resultats de la recollida selectiva) ni 
les fórmules de gestió associades a la recollida de residus (gestió indirecta en la seva 
gran majoria, amb plecs de clàusules complexos i difícilment abordables per molts 
dels equips tècnics i econòmics dels ajuntaments de durades llargues i de grans 
imports econòmics, que en dificulten la flexibilitat i l’adaptació progressiva a les 
realitats dels municipis i als objectius progressivament més ambiciosos en els 
objectius de recollida selectiva) ni les capacitats de molts ajuntaments (afeblits per 
enormes pressions legislatives que dificulten un replantejament en la forma d’oferir el 
servei) són en aquests moments elements afavoridors de la revolució que necessita 
l’àmbit. 
 
En la línia de les recomanacions de la declaració aprovada per unanimitat a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona el passat mes de desembre de 2016 “Cap a un canvi en la 
Gestió de residus de l’AMB” és imprescindible aprofundir i promoure la 
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individualització de la recollida a través de sistemes com la recollida porta a porta 
comercial i domèstica. 
 
Cal també centrar esforços en la fracció orgànica (FORM), ja que suposa un 40% dels 
residus municipals (en pes). Aquesta és la fracció principal que hauria de focalitzar 
l’atenció i esdevenir la prioritat de l’organització de la recollida selectiva i les 
campanyes d’educació ambiental i comunicació per garantir-ne tant la quantitat com 
la qualitat. En aquest sentit, caldria prestar especial atenció als grans generadors de 
fracció orgànica, com ara el sector de l’hostaleria, restauració i la distribució 
d’aliments, així com generar estratègies contra el malbaratament alimentari. 
 
Es fa també evident la necessitat del lideratge públic i una major implicació de les 
administracions en la gestió directa d’aquest sector, cercant complicitats i 
mancomunant esforços entre ajuntaments en el cas que sigui necessari afavorint 
convenis amb els diversos sectors econòmics i socials quan calgui. 
 
L’altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevenció de residus. Els 
objectius del PRECAT situen un objectiu de reducció del 15% del pes total dels residus 
pel 2020 en relació al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 kg de residu per 
habitant i dia, el 2015 1,35 kg i amb una tendència a pujar en paral·lel amb l’augment 
del consum que acompanya la capacitat econòmica de les famílies. 
 
Amb aquestes dades tan poc encoratjadores es fa difícil pensar en arribar als 
objectius que ens marca la UE. Es fa necessari, vista la situació, ressituar la política de 
gestió dels residus en l’eix central no només de les polítiques mediambientals, sinó en 
les econòmiques i productives. Només així podrem fer realitat el trànsit no cap a una 
“societat del reciclatge”, sinó cal a una veritable “societat eficient en l’ús dels 
recursos”. 
 
De la mateixa manera que existeixen accions coordinades en favor de la qualitat de 
l’aire i la gestió de la mobilitat, o en favor d’accions per l’eficiència energètica i per 
l’accés universal als subministraments bàsics, caldria abordar el repte dels residus des 
d’un pacte entre totes les administracions amb l’objectiu de coordinar, assessorar, 
harmonitzar, potenciar i comprometre de manera definitiva la nostra societat en la 
correcta gestió dels nostres residus. 
 
Per totes aquestes consideracions, el Grup d’ICV-EUIA proposa al Ple de Cornellà 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar els treballs d’elaboració d’una 
nova Llei Catalana de prevenció de residus i per a l’ús eficient dels recursos, com a 
marc que empari els canvis legislatius necessaris per avançar cap a una economia 
circular basada en la sostenibilitat, la producció neta, la responsabilitat ampliada del 
productor i l’estratègia “residu zero”. 
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Segon.- Instar el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a impulsar les 
modificacions legislatives necessàries i els mecanismes de fiscalitat adients per 
desenvolupar nous sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor de manera 
que el cost de tota la fracció que no sigui orgànica, la FIRM, l’assumeixin els 
responsables de posar-la al mercat (productors i distribuïdors). 
 
Tercer.- Instar a la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Residus, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, els Consells Comarcals, així com les principals entitats 
municipalistes, a establir un fòrum permanent que faciliti la implantació de les 
principals accions que han de permetre complir els objectius del PRECAT. 
 
Quart.- Instar el govern de la Diputació a donar suport tècnic i econòmic en 
l’elaboració de les estratègies i projectes locals tant d’augment de la recollida 
selectiva com de la prevenció de residus. 
 
Cinquè.- Instar el govern de l’Ajuntament de Cornellà a aprofundir la tasca en matèria 
de prevenció i gestió de residus per reduir-ne la generació i alhora incrementar la 
recollida selectiva a la nostra ciutat, establint alhora un grup de treball específic que 
pugui generar recomanacions en diferents àmbits (models de gestió, models de 
recollida i tractament, fiscalitat, ...) 
 
Sisè.- Fer arribar aquests acords al Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Agència Catalana de 
Residus, les entitats municipalistes de Catalunya i als membres del Consell de Medi 
Ambient de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:19:46 al 01:30:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=4786.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=4786.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=4786.0
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SETENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA CARMEN 
LÓPEZ ÁLVAREZ, PEL BLINDATGE CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA PÚBLIC DE 
PENSIONS.- 

Moció de RNA, pel 
blindatge constitucional 

del sistema públic de 
pensions. 

MOCIÓ 
... 
 
En els últims anys, especialment entre 2013 o 2016, s’ha donat un procés de 
deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les i 
els pensionistes. Vivim una situació d’alarma social pel perill d’esquerdar un dels 
pilars fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i 
interterritorial. Les Pensions Públiques no solament són un dret, un símbol de progrés 
i una conquesta democràtica, a més han estat en aquests anys de crisi un autèntic 
matalàs per a milers de famílies. I ho segueixen sent. Per això és necessari reaccionar 
per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces polítiques, sense importar 
quin sigui el color del govern o la situació de l’Estat. Tota la ciutadania es mereix que 
les Pensions Públiques siguin tractades com la columna vertebral de l’Estat Social, un 
dret que roman al marge de qualsevol disputa política, diferència ideològica o de 
qualsevol tipus de projecte administratiu o polític en el marc de les institucions 
democràtiques. 
 
Per aquestes raons es crea a l’abril del 2013 la Taula Estatal Pro-Referèndum de les 
Pensions (MERP), amb l’objectiu de promoure una reforma de la Constitució que 
inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, 
retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a 
obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i 
per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades 
d’impostos, copagaments, pujada de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra 
que pugui afectar negativament a la protecció de les pensions. 
 
És necessari promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en el qual tota la societat 
tingui l’oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions 
i alternatives que existeixen sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible 
perquè la ciutadania pugui formar-se, en condicions d’igualtat per a totes les opcions, 
una opinió fonamentada. Per tot això, és imprescindible un ampli moviment social 
que, sense distinció d’ideologies o sigles partidistes, uneixi a tothom en el 
manteniment d’un sistema de pensions públiques dignes perquè és una lluita que 
afecta tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol 
empitjorament en les condicions d’accés a la pensió afecta el nostre poder adquisitiu, 
la nostra qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar l’actual Sistema Públic 
de Pensions és un benefici del conjunt de la societat. Totes i tots ens hem d’implicar 
en la seva defensa. 
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Des d’aquesta convicció, la MERP fa una crida a promoure i impulsar la recollida de 
signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en una 
qüestió de tanta urgència social. Hem d’aconseguir centenars de milers, milions de 
signatures que evidenciïn el total suport de la societat a la integritat de les pensions 
públiques. 
 
Cobrar una pensió pública digna és un dret intocable proclamat per la Constitució 
espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i suficients no 
poden dependre només de la voluntat política de garantir aquest dret. I encara així, 
és tanta la pluralitat d’opinions i alternatives rigoroses a favor de les pensions, sobre 
la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i sobre les diferents 
formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic, que cap qüestió 
tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva defensa i garantia. 
 
Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari 
ampliar l’esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui 
l’article que estableix la garantia de pensions dignes i periòdicament actualitzades, en 
el sentit que es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als 
poders públics la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del 
poder adquisitiu real de les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia vermella 
que no hem de permetre, que no ens podem permetre com a societat. 
 
La MERP està formada ja per 170 organitzacions i 95 personalitats que són un 
exemple de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la 
societat, la qual cosa evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És 
important que el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es 
posicioni en un assumpte de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania. 
 
És per tot l’anterior que la regidora no adscrita Maria Carmen López a petició de la 
Marea Pensionista de Cornellà, proposa la ple de l’Ajuntament l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern i al Congrés dels Diputats al fet que s’atengui la reivindicació 
de la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions (MERP), promovent una reforma 
de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o 
futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, totalment o parcialment, el Sistema Públic de 
Pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del 
poder adquisitiu real de les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de 
mesura, ja siguin retallades, pujades d’impostos, copagaments, augment de les 
tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altra que pugui afectar negativament a la 
protecció de les pensions. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern 
espanyol, al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat, a l’associació Catalana de 
Municipis, a la Marea Pensionista de Cornellà de Llobregat, a la Federació 
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d’Associacions de Veïns i associacions i casals de gent gran d’aquesta ciutat, a la 
Marea Pensionista de Catalunya i a la Taula Estatal Pro-Referèndum de les Pensions 
(MERP). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:30:38 al 01:55:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=5438.0 
 
 
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 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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=5438.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=5438.0
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Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER A LA DEROGACIÓ DEL CÀRREC PERPETU 
D’ALCALDESSA DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER.- 

Moció de RNA, per a la 
derogació del càrrec 
perpetu d’Alcaldessa de la 
Mare de Déu del Roser. 

MOCIÓ 
... 
 
En aquest abril, 86è aniversari de la II República, volem recordar l’article 26 de la 
constitució republicana de 1931. 
 
Artículo 26 
 
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a 
una ley especial. 
 
El estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, 
ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 
 
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo de dos años, del presupuesto 
del Clero. 
 
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, 
además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines 
benéficos y docentes. 
 
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes 
Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 
 
1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad 

del Estado. 
 
2ª Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del 

Ministerio de Justicia. 
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3ª Incapacidad de adquirir y conservar, por si o por persona interpuesta, más bienes 

que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento 
directo de sus fines privativos. 

 
4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 
 
5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 
 
6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en 

relación con los fines de la Asociación. 
 
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. 
 
D’aquest article republicà que ens parla d’estat laic a l’actual constitució monàrquica 
que defineix l’estat espanyol com aconfessional, aconfessionalment catòlic, on els 
privilegis de l’Església catòlica van ser confirmats pel Concordat de l’any 1979, ha 
passat una conjuració catòlica contra la República, un cop d’estat, una guerra filla del 
feixisme, una dictadura sagnant i una transició poruga. 
 
Volem recordar el paper d’aquesta Església sempre present en la nostra història con 
un focus reaccionari i contra el progrés, que no vol perdre el poder i el patrimoni que 
ha ostentat secularment. Des de la Santa Inquisició al nacionalcatolicisme, que tan 
forta empremta ha deixat i que ha fet de la nostra democràcia de vegades una 
caricatura. No es pot premiar a aquella Església gens cristiana, que encara continua 
formant part de l’actual jerarquia, aquella que va conspirar contra la República des 
del seu inici, que va prendre part del cop d’estat feixista, amb els seus homes a 
l’exèrcit franquista amb el crucifix a una mà i el fusell a l’altra, que va formar part de 
la dictadura fins a la mort del genocida, amb els seus alts càrrecs en mans de la secta 
OPUS. Una Església que va delatar, denunciar i espoliar, que va governar presons, 
preferentment de dones, les quals volien convertir al catolicisme a cops de pal, bíblia, 
fam, malaltia i fred, sent guardonades aquestes congregacions per la monarquia 
monges i cures que van maltractar i robar filles i fills dels antifeixistes, els va 
adoctrinar a les escoles i abusar dels infants als preventoris. Una Església que mai ha 
demanat perdó pels seus crims de lesa humanitat i ha continuat criminalitzant a totes 
les defensores de la legalitat republicana per la mort dels seus membres, que tenen el 
títol de màrtirs i sants, mentre que les assassinades pel feixisme resten a les cunetes, 
també les catòliques, però sense dret a la veritat, la justícia i la reparació. Una 
Església que també és part de la impunitat del franquisme i que des dels seus mitjans 
de comunicació adjudicats generosament pel bipartidisme continuen fent apologia 
del feixisme espanyol i insultant les seves víctimes. Una Església que constitueix amb 
les seves sectes, congregacions i associacions un lobby amb molt poder consentit pel 
regne espanyol en un estat amb molt catòlics censats, molts obligats per la nostra 
data de naixement, i pocs practicants, i amb menys vocacions. Una Església que no et 
deixa sortir del seu padró malgrat que la teva inscripció quasi sempre és sense vot, ni 
veu, quan ets un nadó. 
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Una Església amb més privilegis avui que ahir. 
 
El PSOE va tenir en les seves mans l’oportunitat de fer de l’estat espanyol un estat laic 
on la separació Església-Estat fos una realitat. Un estat on totes les religions fossin 
una qüestió privada i no pública, on l’Església catòlica no s’adjudiqués el dret 
d’immatricular béns de tercers gràcies al PP, no pogués tenir al seu nom un patrimoni 
històric nacional que mantenim amb els nostres impostos amb la prebenda que 
suposa l’exempció de la majoria d’aquests tributs. Un estat on l’Església no pogués 
gaudir d’una posició de privilegi en sectors com la sanitat, l’educació, els 
sociosanitaris de la tercera edat subvencionats amb diners públics. Uns hospitals amb 
la seva simbologia religiosa als capçals dels llits, amb visites sobtades de capellans i 
centres públics amb serveis religiosos. Unes escoles on s’adoctrina als infants i es fa 
segregació per sexe mentre a la pública s’imparteixen classes de religió catòlica 
pagant els professors amb els nostres impostos i sent escollits per l’Església, o unes 
universitats públiques amb capelles. Uns sociosanitaris que quan arriben les eleccions 
demanen el vot pel PP o les monges porten directament la gent gran a votar amb la 
papereta preparada. 
 
Als primers anys de la transició es va perdre l’oportunitat de construir un estat laic on 
els símbols i els actes religiosos no estiguessin lligats a les actuacions de les 
administracions amb juraments de càrrecs davant crucifixos o funerals d’estat oficiats 
per l’Església Catòlica, amb un exèrcit amb capellans castrenses. Un estat on la 
justícia s’apliqués als membres d’aquesta Església en igualtat i els pederastes fossin 
jutjats i empresonats, no només amonestats i traslladats, on no es pogués mantenir 
en els seus càrrecs aquells que fan apologia de la discriminació i el maltractament de 
la dona, dels col·lectius LGTBI, etc..., que volen fer política des de les seves tribunes i 
ingerir en les polítiques de l’estat com en el cas de l’avortament, dels matrimonis del 
mateix sexe, dels drets dels transsexuals. 
 
I parlem sempre de l’Església amb majúscula, de la jerarquia eclesiàstica catòlica, mai 
de les persones que són o es consideren catòliques. 
 
Després de tota aquesta exposició és un despropòsit anomenar el Regne d’Espanya 
com a aconfessional. Un estat on el seu calendari és un santoral, on els patrons i 
patrones de pobles i ciutats són santes i sants com també els dels d’oficis varis 
incloent les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. On els actes i els símbols religiosos 
catòlics envaeixen els espais públics amb el beneplàcit de les administracions, que de 
vegades també hi participen. Un territori que defineixen com cristià d’on s’han 
expulsat altres religions i on altres no fa tants anys estaven perseguides i penades, 
perquè és un territori d’hegemonia catòlica patrocinada i privilegiada des de les 
institucions de l’estat. Com ateus que treballem per un estat laic trobem un 
anacronisme, una manca de respecte i un greuge comparatiu per a les restants 
confessions el fet que la ciutat de Cornellà de Llobregat tingui des del franquisme com 
a alcaldessa perpètua una mare de déu, la del Roser. 
 
Des de la nostra associació Ateos y Republicanos demanem que com un exercici 
democràtic i de consideració a totes les persones no creients, creients però no 
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catòlics, catòlics però defensors de la laïcitat de l’estat, sigui retirat aquest títol a la 
verge abans esmentada així com la placa ceràmica de la porta d’entrada d’aquest 
Consistori. 
 
Per una democràcia més viva separem l’administració local de la religió, fem de 
Cornellà de Llobregat una ciutat laica i respectuosa amb tothom. 
 
És per tot l’anterior que la regidora no adscrita María Carmen López a petició de 
l’entitat de la nostra ciutat, Associació Ateos y Republicanos, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat procedeixi a la retirada del títol 
honorífic, concedit al Ple de l’Ajuntament franquista de Cornellà del dia 13 de març de 
1959, d’alcaldessa perpètua de la ciutat a la Mare de Déu del Roser, com exercici 
democràtic i de consideració a totes les persones no creients, creients però no 
catòlics, catòlics però defensors de la laïcitat de l’estat, per una democràcia més viva i 
per la separació de l’administració local de la religió, per fer de Cornellà de Llobregat 
una ciutat laica i respectuosa amb tothom. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat procedeixi a la retirada de la 
porta d’entrada d’aquest Consistori la placa ceràmica commemorativa que recorda 
aquest nomenament per tal que sigui conservada, si és possible, en les dependències 
municipals que pertoqui. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’associació Ateus de Catalunya i a 
l’associació Europa Laica. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 15421: 
... 
 
Esmena de supressió de l’exposició de motius: 
 
Una Església amb més privilegis avui que ahir. 
 
El PSOE va tenir (...) gent gran a votar amb la papereta preparada. 
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Esmena de modificació del paràgraf següent: 
 
Després de tota aquesta exposició de motius (...) la del Roser. 
 
Per: 
 
Atès que actualment la separació entre les associacions religioses i les institucions 
polítiques és un principi i patrimoni de les democràcies occidentals, sobre el qual es 
fonamenta, per un costat, la garantia del respecte a les confessions i a les diferents 
creences religioses de les persones i, per un altre, l’aconfessionalitat de les 
institucions polítiques democràtiques. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Esmena de supressió de l’exposició de motius: 
 
Una Església amb més privilegis avui que ahir. 
 
El PSOE va tenir (...) gent gran a votar amb la papereta preparada. 
 
 
Esmena de modificació del paràgraf següent: 
 
Després de tota aquesta exposició de motius (...) la del Roser. 
 
Per: 
 
Atès que actualment la separació entre les associacions religioses i les institucions 
polítiques és un principi i patrimoni de les democràcies, sobre el qual es fonamenta, 
per un costat, la garantia del respecte a les confessions i a les diferents creences 
religioses de les persones i, per un altre, l’aconfessionalitat de les institucions 
polítiques democràtiques. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:55:27 al 02:24:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=6927.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=6927.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=6927.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 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. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
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 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. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:24:18 al 02:36:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb
3bc39f60033?startAt=8658.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=8658.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5ab22d73015bb3bc39f60033?startAt=8658.0
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Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat verbalment una pregunta, que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Es una pregunta que m’han fet arribar persones que estaven veient per streaming 
l’últim Ple, que just en el moment en que les persones de la PAC que es trobaven en 
aquell moment van començar a protestar, el so es va eliminar completament.  
 
Voldríem saber perquè motius es va tallar el so just en aquell moment. 

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

 Per part del senyor Manuel Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP, 
s’han presentat verbalment dos precs, que una vegada traduïts a la llengua 
catalana, resten com segueix: 
 
Demanar disculpes a Maria Carmen per la meva sortida de to, t’ho prego amb 
humilitat, ho sento, algunes vegades en el debat, en el calor. 

 
 
Primer Prec 
... 
 
El primer prec seria que se’ns donés trasllat de la data que es posarà en marxa el 
Consell de Comerç. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
I el segon seria, que com ara vindrà la caloreta i com passa cada any, el prec seria si 
tenen cap pla, aquest any han dissenyat cap pla per la desinsectació i desratització. Si 
ho ha, que no sé si ho ha, que en donessin trasllat perquè no passarà com tots els any 
que tots els grups al maig, juny i juliol comencen a preguntar i tots els veïns ens diuen 
que si aquest pla existeix. 
 
Prego que se’ns doni trasllat 

... 
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 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat verbalment dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En relació al projecte Cornella Natura, segons tenim entès està prevista la creació 
d’un Corre Can. I ens agradaria saber si vostès prèviament han contactat amb les 
associacions canines de la ciutat i en quin sentit van ser aquests contactes i si els van 
traslladar el seu vist i plau al projecte.  
 
I, en qualsevol cal, si que ens agradaria saber en el cas de que sigui afirmativa la 
resposta de que es farà un Corre Can, la data aproximada de posada en marxa del 
mateix. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
En relació a la detenció que es va produir el passat dimarts a la ciutat d’una persona 
relacionada amb, no sabem si relacionada amb el narcotràfic o amb el terrorisme 
jihadista. Ens agradaria, si des del punt de vista de l’Ajuntament, té informació per 
aclarir-nos si la detenció va ser per una qüestió de narcotràfic o bé per terrorisme 
jihadista. Perquè de la informació que ha sortit en premsa a nosaltres no ens ha 
quedat clar, gràcies. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
És evident que està sota instrucció a l’Audiència Nacional i aquí no explica ningú res, 
per tant, això ho tindries que saber. 

... 
 
 
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: 
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... 
 
En el debat que hem tingut abans sobre la Moció de multiserveis, hem fet referència 
al contracte d’Optima Facility, que han accedit a una part del servei d’atenció a 
domicili del nostre municipi, del SAD. 
 
Pregaríem a la Regidora responsable o als dos Regidors responsables, el de 
contractació i el de serveis socials, o a la Comissió Informativa d’Hisenda o en la 
Comissió de Serveis Socials se’ns expliqui amb detall quin és el contracte, com ha anat 
la contractació. Entenem que hi ha hagut una valoració tècnica, he fet un comentari 
abans només polític, entenem que és una certa bogeria com ens estan obligant a 
contractar.  
 
Però en tot cas, si que és cert que aquesta empresa ha dit a les treballadores que no 
pensa aplicar el conveni del sector sinó que aplicarà el de la seva empresa, doncs, 
veure quines possibilitats té l’Ajuntament d’evitar-ho. 

... 
 
 
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 un prec: 
... 
 
Atès que al novembre del 2015 es va presentar una moció que en un dels acords 
instava a retirar tots els símbols feixistes de la ciutat, entre ells les plaques franquistes 
dels edificis, i que a hores d’ara, finals d’abril del 2017, l’equip de govern és quan ha 
manifestat que ha començat els contactes amb els propietaris dels edificis on hi ha 
aquestes plaques. Des de les Jerc Cornellà, veient la desídia per part de l’equip de 
govern, han començat una campanya de retirada d’aquestes plaques. 
 
És lamentable, que al 2017 encara haguem d’arrossegar vestigis del franquisme i que 
a la nostra ciutat tinguem simbologia d’aquest tipus. 
 
Amb un ban es podria formalitzar la retirada de les plaques sense haver de contactar 
amb tots els propietaris de les vivendes. 
 
Preguem que l’equip de govern compleixi els acords de les mocions, en el termini de 
temps establert i raonable, i no acabi deixant en mans de la societat civil la tasca que 
li pertoca amb ell i contempli fer la retirada immediata mitjançant un ban. 
 
Aprofitem per fer entrega a l’alcalde d’algunes d’aquestes plaques. 

... 
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 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment un prec i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
L’Ajuntament està duent a terme diverses actuacions per a recuperar la memòria del 
Canal de la Infanta al seu pas per Cornellà, però el Pont de Quitllet està malmès per 
l’ocupació del mateix per heures i plantes que malmeten el seu estat, desmunten la 
seva estructura de maons i posen en perill la seva estabilitat. Es prega a l’equip de 
govern que, de manera immediata, es netegi el pont de totes les herbes que el 
cobreixen i s’apliquin les mesures necessàries per al manteniment de l’estructura de 
la volta. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Està assabentat l’Ajuntament de la situació d’indefensió en que es troben les 
treballadores del Servei d’Assistència Domiciliària de Cornellà al passat a dependre de 
l’empresa Optima Facility la qual pretén modificar la relació laboral de manera que 
només es paguin les hores que s’arribin a treballar efectivament, sense garantir la 
jornada de treball i el sou corresponent a aquesta jornada? Quines mesures pensa 
adoptar l’Ajuntament a fi que la subrogació de l’empresa Optima Facility no vagi en 
perjudici dels drets dels treballadors? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
El passat mes de març ha fet vuit anys que la Comissió d’Urbanisme va aprovar el Pla 
Director de les Àrees Residencials Estratègiques del Baix Llobregat en la que s’inclou 
l’Àrea de Ribera Salines, i al dia d’avui no s’ha dut a terme cap actuació d’obres ni 
d’acondicionament d’aquesta àrea. 
 
- S’ha acabat de redactar el projecte d’urbanització de l’àrea Ribera Salines? 
- Al dia d’avui existeix algun promotor interessat en promoure els habitatges 

previstos en el sector? 
- En cas negatiu, quines son les actuacions concretes que ha dut a terme el Consorci 

de l’ARE Ribera Salines per a trobar un promotor? 
- En cas de no haver-hi cap promotor interessat quines son les raons que formulen 

els diferents operadors immobiliaris per a no estar interessats en la promoció dels 
2.500 habitatges previstos? 

... 
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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 un prec i una pregunta traduïda a la 
llengua catalana: 
 
Prec 
... 
 
Preguem es resolgui la discriminació generacional a les matriculacions a l’escola de 
Música Roser Cabanes, com a conseqüència d’una pobre gestió i una manca de 
previsió, ja que existeix una discriminació amb els alumnes de l’any 2011. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Utilitza l’Ajuntament en la jardineria pública l’herbicida químic glifosato? 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor: 
... 
 
No 

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

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
La PAH, la plataforma d’Afectat per la Hipoteca, es un col·lectiu que porta anys 
lluitant al carrer contra els desnonaments i fent seguiment i gestions dia a dia 
d’aquests casos. 
 
I entenem que per la seva experiència i lluita han d’estar a la Taula d’Habitatge 
d’Emergència Social de Cornellà. 
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Exigim que la PAH, formi part d’aquesta Taula de forma immediata. 

... 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
 
... 
 
El departament d’Activitats, que abans estava a la plaça de l’Església, està ubicat des 
del setembre del 2016 al carrer Energia, núm. 97-101 de Cornellà. Es tracta d’unes 
dependències municipals a les que va molta gent, gent que vol obrir negocis o 
modificacions d’aquests, llicències de guals, etc... I en molts casos els usuaris són gent 
gran. 
 
Aquest edifici es troba al mig de la zona industrial, just tocant l’Hospitalet. I 
actualment, no passa cap autobús ni cap altre mitjà de transport a una distància 
raonable. El fet de no tenir transport públic proper està generant que la gent hagi de 
fer transport privat, com cotxe o moto, amb l’increment innecessari de contaminació 
ambiental que això suposa. 
 
Per això demanem que es faci la gestions necessàries amb TMB per tal d’ampliar el 
recorregut de la línea, d’una de les línies circulars de la ciutat de manera que aquesta 
tingui parada propera a aquest punt de la ciutat o bé que l’oficina es posi en un altre 
lloc més accessible pels ciutadans i ciutadanes de Cornellà. 

... 
 

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Portaveu del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Volem saber quin tipus de negociació està fent l’equip de govern amb Anticipa i/o 
Blackstone? 

... 
 

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El passat any quan en aquest Ple vam discutir i es va aprovar la remunicipalització de 
la gestió de les instal·lacions esportives municipals, aquest Grup Municipal va 
manifestar i va demanar expressament i entenia que així era compliment de la llei 
que subrogues al personal que fins aquell moment a través de gestió privada feia 
aquestes tasques. 
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Amb posterioritat d’aquest Ple i de fet amb posterioritat fins i tot de l’any passat, 
se’ns ha traslladat a aquest grup municipal que des de l’equip de govern i, diem se’ns 
ha traslladat, que significa que un tercer ens ha dit no que ens ho hagi dit l’equip de 
govern, que des de l’equip de govern es manifestava que no es va subrogar a aquell 
personal perquè es volia tenir gent d’absoluta confiança per controlar els accessos a 
les instal·lacions municipals. 
 
Preguntaríem que si s’està fent control als accessos de les instal·lacions municipals 
se’ns digués quin tipus dades s’estan derivant de les mateixes. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Per part del senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), s’ha fet 
esment d’una pregunta realitzada per la UGT: 
... 
 
Hi ha hagut una pregunta per part de la secció sindical de la Unió General de 
Treballadors. I en síntesis aquesta pregunta va en relació amb la carrera professional, 
en temes de vinculació de la carrera professional, la formació i la modernització. I 
també en el sentit de la seva incentivació econòmica donat que també estem en fase 
de negociació de conveni. 
 
Dir que aquesta pregunta ha estat resposta i us ho volia fer saber doncs com imagino 
que us han fet arribar la pregunta doncs també us volia dir que ha estat resposta 
aquesta mateixa tarda. 

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

Ple en data 27 d’abril de 2017, la qual ha estat aprovada en data 25 de maig de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 26 de maig de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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