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ACTA PLE NÚM. 6/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 25 DE MAIG 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 25 DE MAIG DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 25 de 
maig 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. 5/2017, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 D’ABRIL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 5/2017 

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 00:07:42 al 00:07:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=462.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=462.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=462.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
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- Decret núm. 2022/17 de data 26 d’abril 
... 
 
Dins del marc de competències exclusives que ostenta la Generalitat en matèria de 
serveis socials, de menors i de promoció de les famílies i de la infància, mitjançant la 
Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, es va establir la necessitat de crear taules territorials d’infància, que 
defineix com “òrgans col·legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i 
promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses 
institucions i administracions implicades” 
 
En compliment del mandat contingut a l’article 26.2 de la Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, mitjançant el Decret 
250/2013, de 12 de novembre, s’ha regulat l’abast territorial, la composició i el 
funcionament de les Taules Nacional, territorials i locals d’infància, amb la previsió 
que les Administracions locals puguin constituir taules locals, que substituiran les 
actuals xarxes informals de coordinació entre l’Administració local, les institucions, els 
serveis i els agents socials pertanyents al territori municipal corresponent. 
 
Atès que el Decret 250/2013 preveu que la participació en les Taules Nacional i 
territorials dels serveis i els agents socials d’àmbit municipal es vehiculi a través de les 
taules locals que estiguin constituïdes, que necessàriament hauran de col·laborar 
amb la Taula Nacional i les taules territorials d’infància, i estableix la forma, 
composició i les competències de les taules locals d’infància, que depenen 
administrativament de l’administració local que la fomenta, amb les funcions 
següents: 
 
1. Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de 

participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i 
l’adolescència. 

 
2. Coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals 

hi estiguin implicats diversos serveis. 
 
3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades 

entre els diferents serveis. 
 
4. Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local 

respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica 
quotidiana. 

 
5. Elevar a la taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i 

criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu. 
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Vist que en definir les característiques i funcions que s’atribueixen a aquestes taules, 
totes elles de caràcter tècnic i no resolutiu, el Decret 250/2013 les configura com a 
òrgans col·legiats de caràcter tècnic i no resolutiu, que podem enquadrar dins de les 
Comissions tècniques regulades per l’article 94 del ROM, que les defineix com a 
òrgans col·legiats de caràcter consultiu que formen part de la organització municipal i 
son creades mitjançant decret de l’Alcaldia, tant a iniciativa pròpia com a 
conseqüència de previsions específiques contingudes a l’Ordenament jurídic. 
 
Ateses les competències municipals en matèria de serveis socials que estan definides 
en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases de Regim 
Local i regulades en els articles 31 i 38 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, i la conveniència de constituir la Taula Local d’Infància de Cornellà de 
Llobregat, amb la finalitat de formalitzar el treball en xarxa imprescindible entre els 
serveis tècnics de l’Administració local, els serveis tècnics especialitzats del territori i 
les institucions implicades en la promoció i l’assistència a la infància i l’adolescència 
del seu àmbit territorial. 
 
Vist que les exigències contingudes a l’article 5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, per a la creació de nous òrgans administratius resta 
justificada a l’informe emès el dia 23 de gener de 2017 per la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Acció Social. 
 
Atès el que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic i 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de 
Catalunya, respecte del funcionament i règim jurídic dels òrgans col·legiats. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut del 
que disposa l’article 94 del ROM,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Constituir la Taula Tècnica d’Infància de Cornellà de Llobregat, com a òrgan 
complementari de l’organització municipal, amb la naturalesa jurídica prevista a 
l’article 94 del ROM i el règim jurídic i les funcions contemplades al Decret 250/2013, 
de 12 de novembre, regulador de la Taula Nacional i les taules territorials i locals 
d’infància. 
 
En exercici d’aquestes funcions, la Taula haurà de presentar un informe d’activitat al 
Consell Municipal de Benestar Social en cadascuna de les sessions de treball que es 
realitzin al llarg de l’any. 
 
Segon.- La Taula Tècnica d’Infància de Cornellà de Llobregat estarà integrada pels 
membres següents: 
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 President/a: El Regidor o Regidora que, per delegació de l’Alcaldia, ostenti 
competències en matèria d’educació i política social. 

 

 Vocals 
 
 

AMBIT ENTITAT O SERVEI PLE TAULA 

EDUCACIÓ 
EAP (Equip Atenció Psicopedagogic. 
Ensenyament 

IMMA RODRÍGUEZ-XUÁREZ 
DOZ 

SALUT MENTAL 
CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil) 

FERNANDO LACASA SALUDAS 

SERVEIS SOCIALS 
EAIA1 (Equip d'Atenció a la Infància) 
Baix Llobregat 1 

ESTER FORNELLS ADMELLA 

LLEURE. ENTITATS 
SOCIALS 

CIJ SANFELIU-ST. ILDEFONS 

ELISENDA BOIX GUITART 

CEIJ MOWGLI 

ESPLAI VOL I VOL 

MIJAC ELS ESQUIROLS 

MIJAC GAVINA 

ESPLAI FONTSANTA 

COORDINADORA 
PROGRAMA CAIXA 
PROINFANCIA CAIXA PROINFANCIA 

ANTONIA LOPEZ BARBA 

ENTITATS CIVIQUES CREU ROJA CONSUELO MARTINEZ 

SERVEIS SOCIALS CARITAS IMMA CORRAL 

SALUT ATENCIÓ PRIMÀRIA SALUT ESTHER TENORIO 

SALUT HOSPITAL ST. JOAN DE DEU CRISTINA MACIAS BORRAS 

SEGURETAT MOSSOS D'ESQUADRA OLGA CIDORCHA 

SEGURETAT GUARDIA URBANA DAVID SEGURA 

FAMILIA CDIAPM VANESA PEREZ 

FAMILIA POLITIQUES DE FAMILIA LAURA CANTENYS 

FAMILIA POLITIQUES DE FAMILIA INMA MUÑIZ 

SERVEIS SOCIALS 
ACCIÓ SOCIAL 

EUGENIO CORCHERO 
HERNANDEZ 

SERVEIS SOCIALS ACCIÓ SOCIAL MONTSE SANLLEHY 

 
 

 Secretari: La Secretaria General de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui. 
 
Tercer.- Facultar a la Presidència de la Taula per convocar a les institucions que en 
són membres i realitzar els contactes i els treballs previs necessaris per a la seva 
constitució formal, que haurà de tenir lloc abans del 31 de maig 2017. 
 
Quart.- En un termini de 6 mesos a partir de la seva constitució formal, la Taula 
Tècnica d’Infància de Cornellà de Llobregat haurà de presentar a l’Alcaldia una 
proposta de Reglament de Règim intern, a efectes que, previ informe del Consell 
Municipal de Benestar Social, sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament.  
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Fins que aquest Reglament entri en vigor, li resultaran d’aplicació les normes bàsiques 
contingudes als articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic i, en tot allò que resulti compatible amb aquesta legislació 
bàsica, els articles 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Cinquè.- Per fer efectiva qualsevol proposta d’actuació que comprometi els recursos 
municipals, tan humans, com materials i/o econòmics, serà necessària la tramitació 
de l’expedient que correspongui en cada cas. 
 
Sisè.- Notificar aquesta Resolució als diferents Organismes i Administracions 
representades a la Taula i als seus components, així com al Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Vuitè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera sessió 
ordinària 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. 2040/17 de data 18 de maig 
... 
 
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, 1420/2017 de 21 de març, i 1653/2017 de 31 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 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans 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 titulars i suplent. 
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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 que constitueixin el Ple del Consell 
proposats pels Grups Polítics Municipals 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 de Ciutadans. 
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular: Julian Tarriño Fernández 
Suplent: Senyor Pablo Heerdt Aznar 

 
Segon.- Nomenar nous vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de Salut 
de Cornellà de Llobregat a les persones següents: 
 

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
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. 

... 
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- Decret núm. 2041/17 de data 18 de maig 
... 
 
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, 1419/17 de 21 de març, i 1726/17 de 4 d’abril, 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 30 de març d’enguany, l’entitat UGT Baix 
Llobregat ha manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha proposat 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. 
 
Atès que la incorporació d’aquesta entitat al Consell provoca que el número d’entitats 
ciutadanes representades sigui superior al número màxim inicialment previst, i que 
l’article 6 del Reglament Orgànic d’aquest Consell de participació contempla la 
possibilitat que, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia, es pugui ampliar aquest 
número màxim de representants de les Entitats ciutadanes. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de la proposta efectuada per l’entitat Associació la Gavarra de 
Gent Gran de Cornellà, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 28 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nou membre integrant del 
Ple a l’Entitat Ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà representada per les 
persones que així mateix s’especifiquen: 
 

 UGT Baix Llobregat 
 

Titular: Sra. Victoria Corbacho Arana 
Suplent: Sra. Ascensión Domíguez Recio 

 
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 
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Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
- Decret núm. 2042/17 de data 18 de maig 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3207/2015 de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 81/2016, de 19 de gener, 2653/16, de 6 de juny, 5054/16, 
de 23 de novembre, 1418/2017, de 21 de març i 1472/17 de 23 de març, es va 
procedir a designar els membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
l’Esport de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i competències de caire informatiu però no resolutiu, i instrument de 
participació ciutadana en aquelles qüestions referides a la problemàtica esportiva de 
la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, 
han de representar a aquest Grup en el Ple del Consell d’Esports 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 de Ciutadans  
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

- Titular: Senyor Fernando Viñas Rodríguez  
- Suplent: Senyor Jorge García Mulet 
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Segon.- Nomenar nous vocals titular i  suplent del Ple del Consell Municipal d’Esports 
de Cornellà de Llobregat a les persones següents: 
 

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular: Senyor Jorge García Mulet 
Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, així com al 
Secretari del Consell i al Departament d’Esports, 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 des embre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
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. 2043/17 de data 18 de maig 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3208/15, de data 28 de Juliol, posteriorment 
modificat per Decrets d’Alcaldia núm. 4742/15, de 9 de novembre, 514/16, de 11 de 
febrer, núm. 4836/16, de 7 de novembre, 809/17, de 15 de febrer i 1413/17 de 21 de 
març, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar el Ple del Consell 
Municipal de Cultura de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i competències de caire informatiu però no resolutiu, i com a 
instrument de participació ciutadana en qüestions referides a la problemàtica 
Cultural de la ciutat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, 
han de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Cultura 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.  
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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 de Ciutadans  
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

- Titular: Senyor Juan Vicente Cervelló Atanes 
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

 
Segon.- Nomenar nous vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de Cultura 
de Cornellà de Llobregat a les persones següents: 
 

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez  
Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de Cultura, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
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. 2044/17 de data 18 de maig 
... 
 
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, 3990/2016 de 12 de setembre i 1651/17 de 31 de març, 
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. 
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Atès que mitjançant escrit de data 21 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, 
han de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Cooperació i Solidaritat 
Internacionals 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 de Ciutadans  
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

- Titular: Senyor Pablo Heerdt Aznar  
- Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 

 
Segon.- Nomenar nous vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacionals de Cornellà de Llobregat a les persones 
següents: 
 

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular:  enyor Daniel Martínez Rodríguez  
Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
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. 
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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. 2045/17 de data 18 de maig 
... 
 
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, 4837/16 de 7 de novembre, 1416/17 de 21 de maig i 1652/17 de 31 de març, 
es va procedir a designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell 
Municipal de 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 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, 
han de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Infància i Adolescència 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 de Ciutadans  
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

- Titular: Senyor Juan Vicente Cervelló Atanes 
- Suplent: Senyor Ángel Téllez Miguélez 

 
Segon.- Nomenar els nous vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de 
Infància i Adolescència de Cornellà de Llobregat a les persones següents: 
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 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Titular: Senyor Daniel Martínez Rodríguez  
Suplent: Senyor Jorge García Mulet 

 
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. 2046/17 de data 18 de maig 
... 
 
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, 1415/17 de 21 de marc, 
1688/17 de 3 d’abril, es va procedir a designar els membres que havien d’integrar, 
durant aquest mandat, el Ple del Consell Municipal de Serveis Socials 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 Serveis Socials. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 d’abril d’enguany, el Portaveu del Grup 
Municipal de Ciutadans ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, 
han de representar a aquest Grup en el Ple del Consell de Serveis Socials de Cornellà 
de Llobregat en qualitat de vocals 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.  
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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 de Ciutadans  
 

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

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Suplent: Senyora Cristina Escobedo Padial 
 
Segon.- Nomenar el nou vocal suplent del Ple del Consell Municipal de Serveis Socials 
de Cornellà de Llobregat a la persona següent: 
 

 En representació del Grup Municipal de Ciutadans 
 

Suplent: Senyor Daniel Martínez Rodríguez 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de 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. 
 
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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:58 al 00:10:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=478.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=478.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=478.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES DE LA “REFORMA DELS LOCALS DEL 
CARRER BONAVISTA, 74 (LOCALS 1 I 2)”.- 

Declarar d’interès especial per 
concórrer circumstàncies socials, 
les obres de la “Reforma dels 
locals del c/ Bonavista, 74 (locals 
1 i 2). 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Begonya Gasch Yagüe, com a 
representant de la Fundació Privada El Llindar, amb registre d’entrada a Ajuntament 
número 41291 de 21 de novembre de 2016, sol·licitant la declaració d’interès especial 
o utilitat municipal de les obres de la “reforma dels locals del carrer Bonavista 74 
(locals 1 i 2)” i subsegüent concessió de la màxima bonificació a les liquidacions 
corresponents. 
 
Vist l’informe de data 10 d’abril de 2017 emès per la Cap Jurídic i Administratiu 
d’Acció Territorial i Habitatge. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació del 
95% de la quota d’aquest Impost, a les construccions, instal·lacions i obres declarades 
d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb l’article 
esmentat i amb l’article 103.2.a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que l’haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en particular concorren 
circumstàncies socials. 
 
El sotasignat, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança, proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres de 
la “reforma dels locals del carrer Bonavista, 74 (locals 1 i 2)” de Cornellà de Llobregat.  
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu la 
Fundació Privada El Llindar en relació a l’expedient d’obra menor núm. 464/2016. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació Privada El Llindar i al departament 
d’Acció Territorial i Habitatge. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:10:59 al 00:11:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=659.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 
D’AQUESTA CORPORACIÓ I DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ 
APROVADA PEL PLE DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2016. 

Aprovar la modificació de la 
plantilla del personal d’aquesta 
Corporació i de l’Institut de 
Radiodifusió. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de la plantilla de personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2017, que es va aprovar pel Ple de la 
Corporació en data 27 d’octubre de 2016.  
 
Atesa la necessitat, per raons organitzatives de reconvertir la plaça de Ciències 
Econòmiques del grup de titulació A-2 corresponen a les places de Comeses Especials, 
de la Sots Escala de Serveis Especials, de l’Escala d’Administració Especial en una 
addicional de Gestió Pública de la Sots Escala Tècnica, Tècnic de Grau Mig.  
 
Atesa la necessitat, per raons organitzatives de reconvertir la plaça de la plantilla de 
personal laboral, del grup Tècnic Auxiliar denominada Activitats Culturals en una 
addicional de les denominades Activitats Culturals, del grup Tècnic Mig. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=659.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=659.0
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Atès el que estableixen els articles 25, 27 i 54 del Reglament del Personal de les 
Entitats Locals, l’article 22.2.i de la Llei 7/1985 i l’article 283 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 . 
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i funcionals 
esdevingudes respecte de la reorientació dels departaments de Control Pressupostari i 
de Cultura. 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació plantilla del personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió aprovada pel ple del dia 27 d’octubre de 2016, 
que figura en el document annex I, i que forma part integrant del present acord, de 
conformitat amb el que es preveu en els articles 25 i 27 i 54 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 22.2.i de la Llei 7/1985 i l’article 283 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 
2/2003. 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació I a la pàgina web de la Corporació, 
al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre la composició de la Plantilla, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
 
ANNEX I 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
ANY: 2017 

 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 

Nombre 
Places 

Denominació Grup 
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I) FUNCIONARIS/ÀRIES D’HABILITACIÓ NACIONAL 
 

1 Subescala de Secretaria A-1 

2 Subescala d’Intervenció-Tresoreria A-1 

 
 
II) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Titulat/da A-1 

 
B) ADMINISTRATIU/TIVA 
 

98 Administratiu/tiva C-1 

 
C) AUXILIAR 
 

8 Auxiliar Administratiu/tiva C-2 

 
E) SUBALTERN/A 
 

44 Subaltern/a S/T 

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

4 Enginyer/a Industrial A-1 

7 Arquitecte/a A-1 

12 Advocat/da A-1 

2 Arxiver/a A-1 

5 Ciències econòmiques i empresarials A-1 

3 Psicòleg/a A-1 

1 Educació A-1 

 
B) TÈCNIC DE GRAU MIG 
 

16 Gestió Pública A-2 

8 Arquitecte/a Tècnic/a A-2 

1 Enginyer/a Tècnic/a A-2 
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2 Salubritat Pública A-2 

6 Treball Social A-2 

1 Educació A-2 

7 Sistemes Informàtics A-2 

1 Estadística A-2 

 
C) TÈCNIC AUXILIAR 
 

1 Delineant/a C-1 

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

1 Intendent A-1 

2 Inspector A-2 

2 Subinspector C-1 

3 Sergent C-1 

12 Caporal C-2 

84 Agent C-2 

 
2.-PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 

3 Medi Ambient A-1 

2 Salut Pública A-1 

1 Patrimoni Cultural A-1 

1 Formació A-1 

2 Inspecció Tributària A-2 

1 Inspecció  Urbanística A-2 

7 Activitats Culturals A-2 

15 Educador/a Infantil A-2 

1 Turisme i Comerç A-2 

2 Riscos Laborals A-2 

2 Director/a de Mercat C-1 

2 Consum C-1 

1 Obres C-1 

2 Activitats Esportives C-1 

8 Educador/a Infantil C-1 

16 Auxiliar Biblioteca C-1 

6 Inspector/a Serveis/Obres C-1 

1 Inspector/a de Serveis/Obres C-2 

1 Regent/a C-2 

2 Auxiliar de Mercat C-2 
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3.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Oficial 1 a. Pintor S/T 

1 Cuiner/a  S/T 

 

418   

 
 
B) PERSONAL LABORAL 
 

Nombre 
Places 

Denominació  

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

3 Comunicació  

1 Inclusió Social  

1 Serveis Generals  

2 Treball  

6 Psicòleg/a  

1 Neuropediatra  

1 Advocat/da  

 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

1 Arquitecte/a Tècnic/a  

1 Salubritat Pública  

18 Treball Social  

2 Gestió Esportiva  

1 Gent Gran  

16 Educador/a Social  

1 Diversitat  

2 Mediador/a Ciutadanes  

4 Treball  

1 Dinamitzador/a Digital  

1 Logopèdia  

3 Fisioterapeuta  

11 Mestre  

1 Mestre Psicomotricista  

20 Professor/a de Música  

5 Educador/a Infantil  
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1 Educació Social  

7 Educador/a especialitzat/da  

3 Activitats Culturals  

2 Gestió de Serveis Generals  

1 Gestió Serveis Educatius  

 
3.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

1 Gestió Cultural  

1 Dissenyador/a Gràfic  

3 Activitats Esportives  

14 Educador/a Infantil  

1 Auxiliar de Biblioteca  

1 Joventut  

5 Relacions Ciutadanes  

1 Serveis per la Dona  

2 Manteniment  

2 Administratiu/tiva  

 
4.- AUXILIAR 
 

1 Serveis Esportius  

2 Serveis de Joventut  

4 Treballador/a Familiar  

1 Auxiliar Biblioteca  

1 Inspector/a de Serveis  

1 Telefonista – Informació  

2 Auxiliar Administratiu/tiva  

1 Auxiliar Manteniment/Edicions  

2 Encarregat de Manteniment  

23 Assistent/a Infantil  

3 Auxiliar d’Educació  

1 Auxiliar  de Serveis a la Dona  

3 Cuiner/a  

9 Subaltern/a  

 
5.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Encarregat/da  

2 Oficial 1 a. Fuster  

3 Oficial 1 a. Serraller  

2 Oficial 1 a. Fontaner-Electricista  

3 Oficial 1 a. Pintor  

4 Oficial 1 a. Jardiner  
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4 Oficial 1 a. Paleta  

5 Oficial 1ª Conductor  

1 Oficial 1 a. Magatzem  

1 Oficial de Manteniment  

3 Oficial 2 a. Paleta  

1 Oficial 2 a. Magatzem  

17 Ajudant-Peó  

 

248   

 
 
C) PERSONAL EVENTUAL 
 

Nombre 
Places 

Denominació  

 

1 Assessor/a d’Obres de Projectes Municipals  

1 Cap de Premsa   

1 Director/a de l’ Institut Municipal de Radiodifusió  

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

3 Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics Municipals  

 

8   

 
 
 

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

ANY: 2017 
 
PERSONAL LABORAL 
 

Nombre 
Places 

Denominació 

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

2 Tècnic/a Comunicació  

 
1.- TÈCNIC/A AUXILIAR  
 

3 So  
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1 Publicitat  

 

6   

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:41 al 00:13:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=701.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=701.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=701.0
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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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR EL TEXT DEL DOCUMENT DENOMINAT “ADDENDA 
DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT, RELATIU A L’OFICINA 
LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI”.- 

Aprovar el text “Addenda de 
pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i aquest 
Ajuntament”, relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’esborrany de document denominat “Addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 
2017”. 
 
Vist el Conveni de col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en 
aquest municipi, aprovat de manera retroactiva, amb efectes des de l’1 de gener de 
2016 i fins el 31 de desembre de 2016, per acord plenari de data 31 de març de 2016 i 
signat el 4 d’abril de 2016, que prorroga el subscrit en data 10 de novembre de 2014, 
i la seva pròrroga de 31 de juliol de 2015. 
 
Vista la petició per correu electrònic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 
22 de novembre de 2016, en la qual proposa la subscripció d’una addenda de 
pròrroga per donar continuïtat a la col·laboració durant el 2017. 
 
Atès que del contingut del mail de data 22 de novembre de 2016 es dedueix la 
intenció de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de prorrogar l’esmentat termini de 
vigència, confirmada amb posterioritat i de manera expressa per aquest Ajuntament, 
mitjançant escrit de l’Alcalde del passat 25 de novembre de 2016, restant només la 
seva formalització, i que la retroactivitat no lesiona drets ni interessos legítims 
d’altres persones, com exigeix l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Vist l’informe emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat, obrant a l’expedient. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el text del document denominat “Addenda de pròrroga del conveni 
de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest 
municipi”, per tal que aquella tingui efectes des de l’1 de gener i fins el 31 de 
desembre de 2017. 
 
Segon.- Autoritzar que els pagaments de les aportacions econòmiques de la 
Generalitat de Catalunya previstes en aquesta addenda es tramitin a favor de 
l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. 
PROCORNELLÀ a la qual l’Ajuntament de Cornellà va encomanar la gestió de 
l’esmentada Oficina mitjançant acord plenari de data 31 de gener de 2008. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per 
a la signatura de l’esmentada addenda. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, a la 
Intervenció Municipal, a l’empresa Municipal Procornellà i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar al departament de Comptabilitat d’Intervenció General mitjançant 
correu electrònic adreçat a la Cap de Departament de Comptabilitat, l’aprovació 
d’aquest conveni adjuntant el text del conveni signat en el termini de 10 dies des de la 
data de la firma, en compliment del que disposen els articles 55 i 56 del Reial Decret - 
llei 17/2014. 
 
 
ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 
2017 
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REUNITS 
 
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat 
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel 
Decret 157/2010, de 2 de novembre.  
 
I d’una altra, el senyor Antonio Balmón Arèvalo, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat, que actua en execució de l’acord de data..... , assistit per la secretària 
general d’aquest Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera, als efectes de fe 
pública previstos per l’article 2 del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que 
dóna fe de l’acte.. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a 
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte, 
 
 
MANIFESTEN 
 
1. En data 10/11/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència 

de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, relatiu a 
l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els 
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i 
gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència 
de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat 
per Decret 75/2014, de 27 de maig. 

 
2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que: 

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 
de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit 
de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís 
d’un mes del venciment del termini inicial.” 

 
3. En data 31/07/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat 

conveni de col·laboració per a l’any 2015. 
 
4. En data 31/12/2015 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat 

conveni de col·laboració per a l’any 2016. 
 
5. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una 

vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès 
en prorrogar el conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el 
funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2017, 

 
Per tot això, 
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ACORDEN 
 
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pel període comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2017, el qual té per objecte establir els termes i les condicions 
de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en 
matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de 
les gestions i serveis relatius a l’habitatge. 

 
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 10/11/2014, acordant que: 
 

2.1. Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran 
per al 2017 les següents:  

 
a) L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, 

a) del conveni, serà de 20.324 €. 
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà 

de 27.643 €. 
 

2.2. S’actualitzen els barems de les aportacions econòmiques per a la gestió de 
serveis i activitats objecte del conveni, d’acord amb la taula d’imports del 
catàleg de serveis de l’Annex. 

 
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per 

justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2017, i ha de ser signada 
per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la 
totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com 
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina. 

 
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es 
tramitaran a favor de PROCORNELLÀ, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec 
de l’Ajuntament. 

 
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 

2017. 
 
 
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en 
el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament. 
 
 
Jaume Fornt i Paradell Antonio Balmón Arèvalo 
 
 
Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament 
l’Habitatge de Catalunya de Cornellà de Llobregat 



 

 30 

 
Annex  
 
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge  
 

CATÀLEG DE SERVEIS ANY 2017 

Serveis 
Import per expedient 

tramitat – Oficina municipal 

REHABILITACIÓ 

 
1. Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació d’edificis d’ús residencial 

33 € 

 

 Avaluació tècnica de l’eficiència 
energètica d’edificis, amb tasques de 
comprovació 

 
(aportació addicional a l’anterior) 

75 € 

 
2. Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud 
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els 
informes tècnics previs a les obres de 
rehabilitació de l’interior d’habitatges 

40 €  

 
3. Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, 
inclosa la inspecció tècnica obligatòria 
 
3.1. Per rehabilitar l’interior d’habitatges 

66 €  

 
3.2. Per a edificis unifamiliars i plurifamiliars 110 €  

CÈDULES HABITABILITAT 

 
1. Tramitació administrativa de sol·licituds de 
cèdules d’habitabilitat 
 
1.1. Presencial 

19 € (*) 

 
1.2. Telemàtica 

13 €  

 
2. Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb 
inspecció tècnica 

40 €  
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(*) Aquest import s’ha fixat d’acord amb la taxa reconeguda per la Generalitat i es 
podrà modificar en funció de l’import que anualment s’aprovi 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:38 al 00:15:05 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=818.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 

PROGRAMES SOCIALS 

1. Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer 50 € 

2. Tramitació de prestacions d’urgència 
especial  

10 € 

PROMOCIÓ HABITATGE 

1. Gestió de les Inscripcions al Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial, 
només per al cas de disposar de Registre Propi 

10 € 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=818.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=818.0
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
 
 
PUNT SISÈ.- INICIAR LA TRAMITACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA 
FINCA DESTINADA A SISTEMES DE ZONES VERDES, CLAU 6B) DE LES NNUU 
DEL PGM-76.- 

Iniciar la tramitació de 
l’expropiació forçosa de la finca 
destinada a sistemes de zones 
verdes, clau 6b) de les NNUU del 
PGM-76. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit presentat per la senyora Sonia Garcia Cadena, en representació de 
Fontana Building Grup, S.L., amb registre general d’entrada a l’Ajuntament número 
42668 de data 4 de desembre de 2016 mitjançant els quals demanen s’instrueixi 
expedient d’expropiació, s’aprovi la valoració de 350.883,99€ i es determini el preu 
just de la finca del carrer Jaume Rafanell núm. 2, a la qual s’haurà d’afegir el 5% de 
premi d’afecció. 
 
Vist l’informe de la cap de l’àrea de gestió de Política Territorial, de data 28 de 
desembre de 2016, obrant a l’expedient, que es transcriu en la seva part necessària: 
 
1. La finca objecte de l’expedient d’expropiació, ubicada al carrer Jaume Rafanell nº 

2 (referència cadastral 2288105 DF 2728 G 0001 SK), de Cornellà de Llobregat, 
està qualificada per la Modificació del PGM-76 a diversos àmbits de Cornellà de 
Llobregat, aprovat definitivament (DOGC: 10/03/2015) de sistema de zones verdes 
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(clau 6b). Es tracta de sòl inclòs en un àmbit d’Actuació Aïllada per l’obtenció de 
sistemes, mitjançant el sistema d’expropiació per Ministeri de la llei, d’acord a 
l’article 8 de la Normativa de la Modificació del PGM de 10 de març de 2015, i per 
tant d’acord a l’establert a l’article 110.b del text refós de la llei d’Urbanisme, 
concordant amb l’article 208.2 del Reglament de la Llei, l’administració està 
obligada a la seva adquisició mitjançant expropiació (Expropiació per raons 
urbanístiques). 

 
2. En data 2 de desembre de 2016, el propietari de la finca: FONTANA BUILDING, S.L, 

demana que en aplicació de la legislació vigent, l’ajuntament expropií la finca de 
la seva propietat (per mutu acord), taxant la mateixa en 368.428,19€ (inclòs el 5% 
d’afecció), d’acord a la valoració que adjunten com a full d’apreuament. 

 
3. L’informe de valoració per l’expropiació de la finca ubicada al c/ Jaume Rafanell 

nº2, realitzat per l’arquitecte Raúl Beltran i Miras, per encàrrec de l’ajuntament, 
d’acord a l’establert al Reial Decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, i el Reial Decret 
Legislatiu 1492/2011 de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
valoracions de la Llei del sòl, valora la finca amb un preu superior el del full 
d’apreuament del sol·licitant de l’expropiació (440.093,88€, inclòs el 5% del premi 
d’afecció). Per tant, el preu sol·licitat per l’expropiació de la citada finca, es 
favorable per l’administració. 

 
4. La finca objecte d’expropiació, està perfectament definida, d’acord a l’ informació 

registral que s’adjunta a l’expedient (finca 3127 del Registre de la propietat de 
Cornellà de Llobregat), al plànol cadastral i al plànol d’emplaçament (que figura al 
informe de valoració que adjunten). La superfície de la finca, objecte 
d’expropiació, es la que consta al Registre de la Propietat (534,37m2).  

 
Vist que, d’acord amb l’article 114 del text refós de la llei d’Urbanisme de Catalunya 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), els titulars dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics que no estiguin inclosos, a efectes de llur gestió, en un polígon d’actuació 
urbanística o en un sector de planejament, poden advertir l’administració competent 
llur propòsit d’iniciar expedient d’apreuament. 
 
Vist, en quant a la determinació de l’apreuament, els articles 25 i següents de la Llei 
d’Expropiació Forçosa. 
 
Atès que els propietaris han demanat que es tramiti l’expedient de valoració i que la 
petició acompanya el corresponent full d’apreuament, concretant el valor en que 
estimen l’objecte que s’expropia en 350.883,99€, al que caldrà afegir un 5% en 
concepte de premi d’afecció,totalitzant 368.428,19€, el qual haurà d’acceptar o 
refusar l’administració en un termini de 20 dies. 
 
Atès que l’informe tècnic de la cap d’àrea de gestió de Política Territorial, de 28 de 
desembre de 2016, obrant a l’expedient, considerava el preu proposat favorable a 
l’administració; i atès que està dotada la partida pressupostària corresponent per 
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afrontar-lo, es pot considerar, a l’empara de l’article 30 de la Llei d’Expropiació 
Forçosa definitivament determinat el preu just i, un cop ferma aquesta resolució, 
iniciar el procediment per al seu abonament i ocupació de la finca. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 9 de maig de 2017, obrant a l’expedient. 
 
Vistos els articles 22 i 47.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i els 
articles 52.2. i 114.3. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius a les 
competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat i previ dictamen de la referida comissió informativa, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Iniciar la tramitació de l’expropiació forçosa de la finca destinada a sistemes 
de zones verdes, clau 6b) de les NNUU del PGM-76, situada al carrer Jaume Rafanell, 
número 2, de Cornellà de Llobregat; finca registral número 3127, inscrita al tom i 
llibre 1260, foli 150, inscripció 9a del Registre de la Propietat de Cornellà de 
Llobregat, propietat de Fontana Building Grup, S.L.  
 
Segon.- Acceptar, a l’empara del l’article 30 de la Llei d’Expropiació Forçosa, la 
valoració presentada pels propietaris per un import de 368.428,19€, inclòs el 5% de 
premi d’afecció, i tenir-ne per definitivament determinat el preu just. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:15:06 al 00:16:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=906.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=906.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=906.0
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT SETÈ.- MODIFICAR L’ACORD PLENARI ADOPTAT EL DIA 25 DE MAIG DE 
2016, DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL, EN RELACIÓ AMB LA REPRESENTACIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PARTIT CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’S).- 

Modificar l’acord plenari adoptat 
el dia 25 de maig de 2016, de 
nomenament de representants 
municipals en el Consell Escolar 
municipal. 
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MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat el dia 30 de juliol de 2015, posteriorment modificat 
per acord de 25 de maig de 2016, aquest Ajuntament va procedir a designar els 
regidores i regidores que, en representació de cada Grup polític municipal, havien de 
formar part, com a representants municipals, en el Consell Escolar Municipal de 
Cornellà de Llobregat, d’acord amb les previsions contingudes al seu Reglament 
Regulador. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 21 d’abril passat (RE núm. 14606) el Portaveu del 
Grup Polític Municipal Ciutadans – Partido de la Ciudadania (C’s), ha comunicat la 
identitat de la personal que, en endavant, ha de representar a aquest Grup en 
l’esmentat òrgan.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’acord plenari adoptat el dia 25 de maig de 2016, de nomenament 
de representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Cornellà de Llobregat, 
en relació amb la representació del Grup municipal del Partit Ciutadans – Partido de 
la Ciudadania (C’s), substituint el nomenament efectuat a favor del senyor Valentín 
Martínez Yanes, que resta sense efecte, pel nomenament del senyor Daniel Martínez 
Rodriguez. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a les persones designades, pel seu coneixement i 
efectes, així com al Departament d'Educació d’aquest Ajuntament i al Consell Escolar 
Municipal. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, 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. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:50 al 00:17:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=1010.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1010.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1010.0


 
 

 
 

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

 

 37 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ser a l’ordre del dia, 
cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda, per unanimitat, declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
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MOCIONS DE L’ALCALDIA 
 
 
URGENCIA PRIMERA.- DONAR COMPTE AL PLE, A EFECTES INFORMATIUS, DE 
QUE S’HA PROCEDIT A DEIXAR SENSE EFECTES ELS NOMENAMENTS DEL 
PORTAVEUS TITULAR I SUPLENT DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CORNELLÀ 
EN COMÚ – CRIDA PER CORNELLÀ (CEC-CPC) I, S’EFECTUEN ELS NOUS 
NOMENAMENTS. 

Donar compte al ple que s’ha 
procedit a deixar sense efectes 
els nomenaments del Portaveus 
titular i suplent del CEC-CPC, 
efectuant els nous nomenaments. 

MOCIO 
... 
 
Amb motiu de la renovació d’aquesta Corporació derivada del procés d’Eleccions 
locals que va tenir lloc l’any 2015, tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament 
van procedir a presentar davant l’Alcaldia una declaració signada expressant el Grup 
Polític Municipal al que desitjaven ser adscrits, a efectes de la constitució i 
conformació dels Grups Polítics Municipals durant aquest mandat, dels quals aquesta 
Alcaldia va donar compte al Ple Municipal que va tenir lloc del 2 de juliol de 2015, en 
compliment del previst per l’article 86, paràgraf 7, del ROM, així com de les seves 
posteriors modificacions. 
 
Atès que mitjançant escrits presentats pels membres que actualment composen el 
Grup Polític Municipal Cornellà en Comú - Crida per Cornellà (CEC-CPC), amb Registres 
d'Entrada d'aquest Ajuntament números. 19645, 19646, 19647 i 19648, de data 23 de 
maig, procedeixen a designar nous portaveus titulars i suplents del Grup.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, conformitat amb el que disposa el paràgraf 2n de 
l’article 86 del ROM, proposa al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència dels 
escrits presentats pels membres que en l’actualitat composen el Grup Polític 
Municipal Cornellà en Comú - Crida per Cornellà (CEC-CPC),  s’ha procedit a deixar 
sense efectes els nomenaments de la Sra. María Josefa Ruiz Tienda com a Portaveu 
Titular i del Sr. Ángel Camacho Hervás, com a Portaveu Suplent del Grup Polític 
Municipal Cornellà en Comú - Crida per Cornellà (CEC-CPC), i al nomenament del  Sr. 
Ángel Camacho Hervás com a nou Portaveu Titular i del Sr. José David García Muñoz, 
com a nou Portaveu Suplent d’aquest grup. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Regidors del Grup Polític Municipal Cornellà en 
Comú - Crida per Cornellà (CEC-CPC), així com al Departament de Recursos Humans, 
pel seu coneixement i efectes. 
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Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:16 al 00:17:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=1036.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE PSC-CP, C’S I PP, 
SOBRE LA GESTIÓ I LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DELS EQUIPAMENTS CENTRE CÍVIC FONTSANTA, CASAL DE LA GENT 
GRAN DE SANT ILDEFONS (CARRER GERDERA) I CASAL DE LA GENT GRAN DE 
RIERA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció del PSC-CP, C’S i PP, sobre 
la gestió i dotació pressupostària 
per la prestació del servei de 
diferents equipaments. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1036.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1036.0
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MOCIÓ 
... 
 
La ciutat concebuda con un espai de convivència ha de ser inclusiva, viva, 
sociabilitzadora, educadora, solidària, respectuosa i ha de facilitar, en definitiva, que 
millori la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Això ha fet necessari tenir un serveis i espais que possibilitin el desenvolupament 
individual i col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes. Existeix, doncs, amb aquesta 
finalitat tot un seguit d’equipaments cívics públics a la ciutat que permeten dur a 
terme les diferents activitats que requereix la ciutadania. 
 
Es tracta –tal com diu el mateix Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya- d’espais públics de participació i convivència oberts a 
tothom, amb la missió principal de vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió 
social, l’equitat, promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin 
la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunt de 
serveis i recursos a l’abast de tota la comunitat. Tenen per objecte l’empoderament 
de les persones i les entitats a través del desenvolupament comunitari, social, cultural 
i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació 
ciutadana com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i la inclusió 
social. Fonamenten la seva actuació en dos pilars bàsics: la consideració de la persona 
des d’una vessant global -personal, familiar, social i comunitària- i la proximitat a les 
persones i al territori amb la participació de tots els agents implicats en el disseny de 
possibilitats d’actuació. 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat existeixen equipaments de dues administracions: 
la local i l’autonòmica. Històricament no hi ha hagut integració entre la xarxa 
d’equipaments cívics municipals i els de la Generalitat. Són equipaments comunitaris, 
en alguns casos de caràcter plurigeneracional, que tenen com a funció la dinamització 
sociocultural de l’entorn, a través de programes d’activitats i serveis realitzats amb la 
participació dels usuaris emmarcats dins d’un barri o una zona. 
 
La majoria d’equipament son de titularitat municipal si bé hi han tres equipaments de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya: El Centre Cívic Fontsanta, el Casal de la 
Gent Gran de Sant Ildefons i el Casal de la Gent Gran de Riera. 
 
Més enllà de la coordinació necessària, es fa imprescindible plantejar-ne en 
l’actualitat, la integració de tots els equipaments en una única xarxa pública que 
correspondria gestionar a l’Ajuntament, com administració més propera a la 
ciutadania i per tant, com a primer garant del grau d’efectivitat d’aquests espais 
públics. A més a més, la crisis econòmica, la disminució dels recursos públics, urgeix a 
unificar la gestió d’aquests equipaments per tal d’optimitzar els recursos de que 
disposen i pel seu funcionament i activitats. Creiem que el coneixement de com s’ha 
produït i concretat en les darreres dècades la gestió d’aquests equipaments, ens 
porta, a plantejar un altre model més proper, més compromès i més relacionat amb 
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l’entorn comunitari organitzat, per això considerem que no té sentit continuar amb 
aquesta gestió dispar. 
 
És per això exposat que els sotasignants proposen al Ple Municipal l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies iniciar les 
converses entre les dues administracions, per conveniar el canvi de gestió dels 
equipaments Centre Cívic Fontsanta, Casal de la Gent Gran de Sant Ildefons i Casal de 
la Gent Gran de Riera, de la Generalitat de Catalunya, i que passin a formar part de 
l’àmbit de gestió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a la vegada, garantir el 
traspàs de les dotacions pressupostàries que permeten el seu funcionament. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a 
les entitats veïnals dels barris de Sant Ildefons, Riera i Fontsanta-Fatjó. 

... 
 
 
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 19933 (Substitueix a l’esmena presentada amb registre d’entrada 
19818): 
... 
 
Esmena de modificació de l’actual Primer Punt dels Acords. 
 
Primer.- Instar l’equip de govern a signar l’acord de Col·laboració en matèria 
d’actuacions cíviques comunitàries amb la Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 19822: 
... 
 
Esmena d’addició d’un Primer Punt dels Acords i renumeració dels següents: 
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Primer.- Elaborar un informe, mitjançant tècnics de l’Ajuntament, de situació, 
programació, activitats i condicions dels centres de la gent gran de titularitat 
municipal, en el qual també es tinguin en compte les necessitats, propostes i millores 
instades pels usuaris d’aquests equipaments, per realitzar un pla de millora de la 
gestió dels casals de la gent gran. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:55 al 00:37:01 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=1075.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1075.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=1075.0
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Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
SEGONA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE PSC-CP I ICV-EUIA-
EP-E, PER DONAR SUPORT A LES ENTITATS I LES PLATAFORMES DE FAMÍLIES 
DE LA CIUTAT QUE TREBALLEN PER UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA. 
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Moció de PSC-CP i ICV-EUiA-EP-E, 
per donar suport a les entitats i 
les plataformes de famílies de la 
ciutat que treballen per una 
educació inclusiva. 

MOCIÓ 
... 
Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat 
educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat d’oportunitat 
més gran. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis fonamentals 
del sistema educatiu català “la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una 
escola per a tothom”. 
 
Actualment el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos 
hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar 
cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i 
social de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la 
vida: una visió que ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial 
per a un futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té 
repercussions en la definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com 
en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015) 
 
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la 
qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
 

 La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa. 

 

 L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) 
afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un 
obstacle per a l’èxit educatiu. 

 

 En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les directrius sobre 
polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la 
Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva 
pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació. 
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 El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure les 
aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de 
discriminació. 

 

 L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha 
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant 
els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit de 
l’educació inclusiva. 

 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de 
tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l’educació, i és per això què s’exposa: 
 

 Atès què el Departament d’Ensenyament ha difós un material per a educació 
inclusiva “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú”, en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió 
social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya 
(Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement 
internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per 
promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida. 

 

 Atès què el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una 
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les 
ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure 
junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats 
individuals. 

 

 Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de 
salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i 
educació. 

 

 Atès que l’article 81 de la Llei d’educació estableix que els projectes educatius dels 
centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius 
per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats. 

 
Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i 
professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat, els 
sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir personal de substitució, ho 
trobem indispensable en el sistema educatiu públic en general, cosa que en molts 



 
 

 
 

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

 

 47 

casos queda sense garantir, però en especial en els alumnes amb necessitats 
educatives especials. 
 
Segon.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir que el nombre d’hores 
d’atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal 
docent, tècnic i de suport necessari que es requereix per atendre cada necessitat 
educativa especial, sense condicionaments pressupostaris. 
 
Tercer.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir la substitució del personal que 
treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si 
és personal docent o de suport educatiu. 
 
Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que 
treballen per una educació inclusiva. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als Serveis Territorials del Baix Llobregat, a la FAPAC i 
FAPAES i al Secretari General d’Educació de Comissions Obreres del Baix Llobregat. 

... 
 
 
 
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 19816: 
... 
 
Esmena: Addició d’un Cinquè i Sisè Acord i renumeració del Cinquè actual: 
 
Cinquè.- Elaborar el “Mapa territorial de recursos educatius de Cornellà”, que 
identifiqui tots els centres i serveis existents a la ciutat i que també inclogui altres 
centres o serveis educatius al servei de la comunitat educativa de Cornellà, malgrat 
no estar físicament inclosos en el territori municipal, així com els que tenen incidència 
en els processos educatius, com poden ser els àmbits de salut, socials, de treball, de 
seguretat o de lleure. 
 
Sisè.- Promoure periòdicament espai de confluència de la comunitat educativa de 
Cornellà on es debati s’identifiquin els processos i mitjans educatius, per avançar cap 
a una societat més inclusiva. 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als Serveis Territorials del Baix Llobregat, a la FAPAC i 
FAPAES, al Secretari General d’Educació de Comissions Obreres del Baix Llobregat, 
UGT, USTEC i altres sindicats amb presència a la nostra ciutat (UGT, CNT o la 
Coordinadora Obrera Sindical). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:37:02 al 00:52:03 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=2222.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=2222.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=2222.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL CEC-CPC 

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

... 
 
Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat 
educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat d’oportunitat 
més gran. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis fonamentals 
del sistema educatiu català “la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una 
escola per a tothom”. 
 
Actualment el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos 
hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar 
cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i 
social de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la 
vida: una visió que ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial 
per a un futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té 
repercussions en la definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com 
en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015) 
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Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la 
qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
 

 La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa. 

 

 L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) 
afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un 
obstacle per a l’èxit educatiu. 

 

 En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per 
a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les directrius sobre 
polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la 
Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva 
pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació. 

 

 El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure les 
aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de 
discriminació. 

 

 L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha 
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant 
els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit de 
l’educació inclusiva. 

 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de 
tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l’educació, i és per això què s’exposa: 
 

 Atès què el Departament d’Ensenyament ha difós un material per a educació 
inclusiva “De l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú”, en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió 
social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya 
(Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), que se sustenten en el reconeixement 
internacional sobre el fet que l’educació inclusiva és un pilar fonamental per 
promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida. 

 

 Atès què el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una 
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les 
ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure 
junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les 
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intel·ligències múltiples, com a condició que possibilita l’exercici de les llibertats 
individuals. 

 

 Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de 
salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i 
educació. 

 

 Atès que l’article 81 de la Llei d’educació estableix que els projectes educatius dels 
centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius 
per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, 
independentment de llurs condicions i capacitats. 

 
Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i 
professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat, els 
sotasignants proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir personal de substitució, ho 
trobem indispensable en el sistema educatiu públic en general, cosa que en molts 
casos queda sense garantir, però en especial en els alumnes amb necessitats 
educatives especials. 
 
Segon.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir que el nombre d’hores 
d’atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal 
docent, tècnic i de suport necessari que es requereix per atendre cada necessitat 
educativa especial, sense condicionaments pressupostaris. 
 
Tercer.- Exigir al Departament d’Ensenyament garantir la substitució del personal que 
treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si 
és personal docent o de suport educatiu. 
 
Quart.- Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que 
treballen per una educació inclusiva. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d’Ensenyament, als Serveis Territorials del Baix Llobregat, a la FAPAC i 
FAPAES, al Secretari General d’Educació de Comissions Obreres del Baix Llobregat, 
UGT, USTEC i altres sindicats amb presència a la nostra ciutat (UGT, CNT o la 
Coordinadora Obrera Sindical). 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, DE SUPORT A 
LES TREBALLADORES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I PER UNES 
CONDICIONS LABORALS DIGNES I ESTABLES.- 

Moció de CEC-CPC, de suport a les 
treballadores del servei d’atenció 
domiciliària i per unes condicions 
laborals dignes i estables. 

MOCIÓ 
... 
 
Els anomenats serveis d’atenció domiciliària (SAD) són un conjunt organitzat de 
recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o 
diversitat funcional tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de 
la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Es tracta d’una prestació 
municipal que es pot dur a terme de manera conjunta o separada. 
 
Durant els darrers anys i fins el 31 de març de 2017, el <<Servei d’Atenció 
Domiciliària, servei d’atenció a la persona, el servei de neteja de la llar, el servei de 
teleassistència i el servei d’àpats a domicili>> de titularitat municipal venia 
desenvolupant-se per treballadores contractades per la Fundació per a l’atenció a 
persones dependents. Així, ha estat una fundació mixta de participació pública 
majoritària qui n’ha desenvolupat la gestió fins enguany. 
 
El 6 de setembre de 2016, però, s’anunciava la licitació de la <<Prestació del Servei 
d’Atenció domiciliària: servei d’atenció a la persona i servei de neteja de la llar de 
l’Ajuntament de Cornellà pels barris Gavarra, Pedró i Sant Ildefons. Així com el servei 
d’àpats a domicili per a tota la ciutat>>. El 27 de gener de 2017 s’adjudicava el 
contracte per la gestió dels SAD de l’Ajuntament de Cornellà i amb efectes de l’1 
d’abril de 2017 la mercantil Optima Facility Services, SL n’assumia la gestió. 
 
Tal com indica el IV Conveni Col·lectiu d’empreses d’Atenció Domiciliària de 
Catalunya, Optima Facility Services, SL comunicava el mateix dia 1 d’abril a les 
treballadores que fins la data realitzaven el SAD que l’empresa passava a ser la titular 
de la gestió de l’esmentat servei i la seva ocupadora. Alhora, pel que fa a la pràctica 
totalitat de les treballadores que participen del servei en els referits barris, els 
comunicava una reducció de la jornada d’entre el 23% i el 5%. Es tracta d’un total de 
17 treballadores afectades, per ara, que realitzen jornades d’entre 27,4 i 37 hores 
setmanals. 
 
De manera proporcional a la reducció de la jornada, la mesura comporta una 
reducció de les retribucions que les treballadores tenen garantides mensualment. 
Aquesta mesura també actuarà de manera indirecta futures prestacions 
(d’incapacitat, de jubilació, etc.), que es veuran minvades per ser les cotitzacions 
inferiors a les que tenien abans del canvi de titular de la gestió del servei. 
 
L’actuació empresarial empitjora les condicions laborals d’un col·lectiu que ja ni tan 
sols gaudia d’una jornada a temps complet i entre el sector de la classe treballadora, 
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les dones, que ja pateix unes condicions laborals pitjors: menys salari, menys jornada i 
menys estabilitat laboral. Alhora, es genera una realitat en què es pretén que les 
dones que presten el servei ho facin a la carta, per sobre de la seva jornada i de forma 
absolutament desregulada. Tots els drets laborals han de ser protegits per la nostra 
corporació local, ja siguin de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, d’empreses 
municipals, d’empreses o ens participats o que ho fan a través de contractes que 
desenvolupen els nostres serveis. 
 
De fet, no respectar la jornada derivada del contracte laboral i que desenvolupaven 
fins al moment del canvi de titular podrà tenir també una afectació en la rapidesa i 
l’efectivitat amb les quals es presta el servei. Així, la mesura empresarial suposa no 
únicament un incompliment sobre les condicions laborals sinó una afectació sobre un 
servei que rep un dels sectors més vulnerables de la nostra ciutat. 
 
La minoració de la jornada laboral no ha estat l’únic incompliment d’Optima Facility 
Service, SL, sinó que ha vingut acompanyat de la manca de local a la zona de 
prestació del servei tal i com estableix l’apartat 9 del Plec de Condicions Tècniques. El 
fet que un responsable de l’empresa afirmés que <<los convenios están para no 
cumplirse>>, a banda de ser un nou incompliment, representa un exemple del tipus 
de comportament empresarial que s’està donant. 
 
Més enllà de l’incompliment dels drets laborals de les treballadores ens troben que 
des del primer moment s’incompleix amb el plec de condicions tècniques pel qual 
s’adjudicava el servei, que al seu article 8.1 estableix: 
 
<<Les empreses queden obligades a complir el disposat al Conveni que li sigui 
d’aplicació i en tot cas es respectaran els mínims exigits al conveni de treballadors 
familiars de Catalunya o el que substitueixi aquest. Respecte a la subrogació del 
personal de treballadores que estiguin adscrites a la prestació del Servei d’Ajuda a 
Domicili, es complirà al conveni que li sigui d’aplicació. (S’annexarà a l’expedient el 
llistat de personal a subrogar).>> 
 
Alhora, l’article 47 del conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de 
Catalunya indica el següent: 
 
<<Amb la finalitat de mantenir l’estabilitat del personal en l’ocupació, aconseguir la 
professionalització del sector i evitar en la mesura del possible la proliferació de 
contenciosos, ambdues parts acorden la següent regulació: 
 
1. A la finalització de la concessió d’una contracta, el personal adscrit a l’empresa 

sortint, en aquesta contracta, passarà a estar adscrit a la nova empresa titular de 
la contracta, que se subrogarà en tots els drets i obligacions que tinguessin 
reconeguts en la seva anterior empresa, havent de lliurar al personal un 
document en el qual es reflecteixi el reconeixement dels drets de la seva anterior 
empresa, amb esment exprés, almenys, a l’antiguitat i grup professional i lloc de 
treball, dintre dels trenta dies següents a la subrogació, sempre que es doni algun 
dels següents supòsits: 
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a. Personal en actiu que vinguin prestant els seus serveis per a l’empresa sortint 
amb una antiguitat mínima de 90 dies naturals, sigui quina sigui la naturalesa o 
modalitat del seu contracte de treball>>. 

 
Així, l’actual titular del servei, si bé formalment va reconèixer la subrogació de les 
treballadores, incompleix el prec de condicions tècniques en no subrogar en la forma 
que estableix la legislació laboral i els convenis col·lectius d’aplicació, és a dir, 
mantenint i no modificant les condicions de treball. 
 
L’Ajuntament, com a titular del servei, és també el responsable del compliment de les 
condicions establertes al plec i ha de desplegar totes les actuacions administratives 
legals per requerir-lo o fer-lo efectiu. En aquest sentit, l’incompliment de les 
condicions establertes al plec de condicions tècniques ha de suposar una resposta 
activa compel·lint a al compliment. De les mateixa manera s’haurà d’actuar amb tots 
els instruments que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
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.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cornellà a les treballadores que 
realitzen el servei d’atenció domiciliària (SAD) en les seves reclamacions i 
reivindicacions per recuperar les condicions laborals anteriors a l’1 d’abril de 2017. 
 
Segon.- Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament informes relatius a la 
consideració o no de condició essencial del contracte dels incompliments de la 
contractista Optima Facility Service, SL en relació als fets exposats a la present moció, 
així com d’altres que hagin pogut comunicar les treballadores afectades al 
Departament d’Acció Social, i de les accions i actuacions potencials que l’Ajuntament 
pot realitzar respecte als mateixos. 
 
Tercer.- Compel·lir, mitjançant comunicació expressa a l’efecte, al compliment per 
part d’Optima Facility Service, SL de les seves obligacions contractuals i expressament 
les de subrogació amb manteniment de les condicions laborals existents i local a la 
zona de prestació dels servei derivat del contracte per la gestió dels SAD de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a les sis organitzacions sindicals amb més 
representants unitaris a la ciutat, a la totalitat de titulars en la gestió de contractes 
de l’Ajuntament de Cornellà i a Administrador Únic, Directora Financera i Director 
General d’Optima Facility Services, SL. 

... 
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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 19814: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou Tercer Acord i renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Obrir un expedient, mitjançant els serveis socials de l’Ajuntament, en què es 
deixi constància de com les repercussions directes i indirectes que les noves 
condicions establertes unilateralment per l’empresa adjudicatària –mitjans de 
prestació del servei, temps de trasllat de les treballadores fins als domicilis de les 
persones assistides, horaris, jornada, etc – incideixen en la prestació efectiva del 
servei d’assistència domiciliària, per tal d’avaluar fins a quin punt aquesta modificació 
de condicions està perjudicant els usuaris i posa en qüestió el servei degut i adequat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:52:04 al 01:14:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=3124.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena 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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=3124.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=3124.0
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

... 
 
Els anomenats serveis d’atenció domiciliària (SAD) són un conjunt organitzat de 
recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d’edat, dependència o 
diversitat funcional tenen limitada l’autonomia per realitzar les activitats bàsiques de 
la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància. Es tracta d’una prestació 
municipal que es pot dur a terme de manera conjunta o separada. 
 
Durant els darrers anys i fins el 31 de març de 2017, el <<Servei d’Atenció 
Domiciliària, servei d’atenció a la persona, el servei de neteja de la llar, el servei de 
teleassistència i el servei d’àpats a domicili>> de titularitat municipal venia 
desenvolupant-se per treballadores contractades per la Fundació per a l’atenció a 
persones dependents. Així, ha estat una fundació mixta de participació pública 
majoritària qui n’ha desenvolupat la gestió fins enguany. 
 
El 6 de setembre de 2016, però, s’anunciava la licitació de la <<Prestació del Servei 
d’Atenció domiciliària: servei d’atenció a la persona i servei de neteja de la llar de 
l’Ajuntament de Cornellà pels barris Gavarra, Pedró i Sant Ildefons. Així com el servei 
d’àpats a domicili per a tota la ciutat>>. El 27 de gener de 2017 s’adjudicava el 
contracte per la gestió dels SAD de l’Ajuntament de Cornellà i amb efectes de l’1 
d’abril de 2017 la mercantil Optima Facility Services, SL n’assumia la gestió. 
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Tal com indica el IV Conveni Col·lectiu d’empreses d’Atenció Domiciliària de 
Catalunya, Optima Facility Services, SL comunicava el mateix dia 1 d’abril a les 
treballadores que fins la data realitzaven el SAD que l’empresa passava a ser la titular 
de la gestió de l’esmentat servei i la seva ocupadora. Alhora, pel que fa a la pràctica 
totalitat de les treballadores que participen del servei en els referits barris, els 
comunicava una reducció de la jornada d’entre el 23% i el 5%. Es tracta d’un total de 
17 treballadores afectades, per ara, que realitzen jornades d’entre 27,4 i 37 hores 
setmanals. 
 
De manera proporcional a la reducció de la jornada, la mesura comporta una 
reducció de les retribucions que les treballadores tenen garantides mensualment. 
Aquesta mesura també actuarà de manera indirecta futures prestacions 
(d’incapacitat, de jubilació, etc.), que es veuran minvades per ser les cotitzacions 
inferiors a les que tenien abans del canvi de titular de la gestió del servei. 
 
L’actuació empresarial empitjora les condicions laborals d’un col·lectiu que ja ni tan 
sols gaudia d’una jornada a temps complet i entre el sector de la classe treballadora, 
les dones, que ja pateix unes condicions laborals pitjors: menys salari, menys jornada i 
menys estabilitat laboral. Alhora, es genera una realitat en què es pretén que les 
dones que presten el servei ho facin a la carta, per sobre de la seva jornada i de forma 
absolutament desregulada. Tots els drets laborals han de ser protegits per la nostra 
corporació local, ja siguin de treballadors i treballadores de l’Ajuntament, d’empreses 
municipals, d’empreses o ens participats o que ho fan a través de contractes que 
desenvolupen els nostres serveis. 
 
De fet, no respectar la jornada derivada del contracte laboral i que desenvolupaven 
fins al moment del canvi de titular podrà tenir també una afectació en la rapidesa i 
l’efectivitat amb les quals es presta el servei. Així, la mesura empresarial suposa no 
únicament un incompliment sobre les condicions laborals sinó una afectació sobre un 
servei que rep un dels sectors més vulnerables de la nostra ciutat. 
 
La minoració de la jornada laboral no ha estat l’únic incompliment d’Optima Facility 
Service, SL, sinó que ha vingut acompanyat de la manca de local a la zona de 
prestació del servei tal i com estableix l’apartat 9 del Plec de Condicions Tècniques. El 
fet que un responsable de l’empresa afirmés que <<los convenios están para no 
cumplirse>>, a banda de ser un nou incompliment, representa un exemple del tipus 
de comportament empresarial que s’està donant. 
 
Més enllà de l’incompliment dels drets laborals de les treballadores ens troben que 
des del primer moment s’incompleix amb el plec de condicions tècniques pel qual 
s’adjudicava el servei, que al seu article 8.1 estableix: 
 
<<Les empreses queden obligades a complir el disposat al Conveni que li sigui 
d’aplicació i en tot cas es respectaran els mínims exigits al conveni de treballadors 
familiars de Catalunya o el que substitueixi aquest. Respecte a la subrogació del 
personal de treballadores que estiguin adscrites a la prestació del Servei d’Ajuda a 
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Domicili, es complirà al conveni que li sigui d’aplicació. (S’annexarà a l’expedient el 
llistat de personal a subrogar).>> 
 
Alhora, l’article 47 del conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de 
Catalunya indica el següent: 
 
<<Amb la finalitat de mantenir l’estabilitat del personal en l’ocupació, aconseguir la 
professionalització del sector i evitar en la mesura del possible la proliferació de 
contenciosos, ambdues parts acorden la següent regulació: 
 
1. A la finalització de la concessió d’una contracta, el personal adscrit a l’empresa 

sortint, en aquesta contracta, passarà a estar adscrit a la nova empresa titular de 
la contracta, que se subrogarà en tots els drets i obligacions que tinguessin 
reconeguts en la seva anterior empresa, havent de lliurar al personal un 
document en el qual es reflecteixi el reconeixement dels drets de la seva anterior 
empresa, amb esment exprés, almenys, a l’antiguitat i grup professional i lloc de 
treball, dintre dels trenta dies següents a la subrogació, sempre que es doni algun 
dels següents supòsits: 

 
a. Personal en actiu que vinguin prestant els seus serveis per a l’empresa sortint 

amb una antiguitat mínima de 90 dies naturals, sigui quina sigui la naturalesa o 
modalitat del seu contracte de treball>>. 

 
Així, l’actual titular del servei, si bé formalment va reconèixer la subrogació de les 
treballadores, incompleix el prec de condicions tècniques en no subrogar en la forma 
que estableix la legislació laboral i els convenis col·lectius d’aplicació, és a dir, 
mantenint i no modificant les condicions de treball. 
 
L’Ajuntament, com a titular del servei, és també el responsable del compliment de les 
condicions establertes al plec i ha de desplegar totes les actuacions administratives 
legals per requerir-lo o fer-lo efectiu. En aquest sentit, l’incompliment de les 
condicions establertes al plec de condicions tècniques ha de suposar una resposta 
activa compel·lint a al compliment. De les mateixa manera s’haurà d’actuar amb tots 
els instruments que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
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.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Cornellà a les treballadores que 
realitzen el servei d’atenció domiciliària (SAD) en les seves reclamacions i 
reivindicacions per recuperar les condicions laborals anteriors a l’1 d’abril de 2017. 
 
Segon.- Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament informes relatius a la 
consideració o no de condició essencial del contracte dels incompliments de la 
contractista Optima Facility Service, SL en relació als fets exposats a la present moció, 
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així com d’altres que hagin pogut comunicar les treballadores afectades al 
Departament d’Acció Social, i de les accions i actuacions potencials que l’Ajuntament 
pot realitzar respecte als mateixos. 
 
Tercer.- Obrir un expedient, mitjançant els serveis socials de l’Ajuntament, en què es 
deixi constància de com les repercussions directes i indirectes que les noves 
condicions establertes unilateralment per l’empresa adjudicatària –mitjans de 
prestació del servei, temps de trasllat de les treballadores fins als domicilis de les 
persones assistides, horaris, jornada, etc – incideixen en la prestació efectiva del 
servei d’assistència domiciliària, per tal d’avaluar fins a quin punt aquesta modificació 
de condicions està perjudicant els usuaris i posa en qüestió el servei degut i adequat. 
 
Quart.- Compel·lir, mitjançant comunicació expressa a l’efecte, al compliment per 
part d’Optima Facility Service, SL de les seves obligacions contractuals i expressament 
les de subrogació amb manteniment de les condicions laborals existents i local a la 
zona de prestació dels servei derivat del contracte per la gestió dels SAD de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a les sis organitzacions sindicals amb més 
representants unitaris a la ciutat, a la totalitat de titulars en la gestió de contractes 
de l’Ajuntament de Cornellà i a Administrador Únic, Directora Financera i Director 
General d’Optima Facility Services, SL. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, SOBRE LA POBRESA 
FEMENINA.- 

Moció de C’s, sobre la pobresa 
femenina. 

MOCIÓ 
... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Jorge G. Mulet, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) en l’Excm. Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en nom i representació del grup 
i a l’empara de l’establert en l’ordenament jurídic vigent, eleva al Ple de la Corporació 
la present moció per al seu debat i votació. 
 
A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, el passat 
27 d’abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XI, sobre la pobresa femenina.  
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Les dades són clares, set de cada deu persones que passen gana al món són dones, 
l’escletxa salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa 
femenina a Catalunya ha pujat tres punts durant l’últim any. 
 
Segons l’informe elaborat per l’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix 
Llobregat “les dones en el mercat del treball” i publicat el març de 2017 sobre 
l’evolució i l’abast de les desigualtats que pateixen les dones a la nostra comarca en 
l’àmbit laboral, del total de persones aturades en el 2016 al Baix Llobregat, el 56% 
són dones i el 44% homes. Aquest diferencial incrementa a mesura que l’edat de les 
persones aturades augmenta. El 60% de les persones aturades majors de 55 són 
dones. El demandant d’ocupació de llarga durada (més de dos anys) és major entre 
les dones (32%) que entre els homes (23%). 
 
Altra dada alarmant de l’informe és la desigualtat salarial per raó de gènere al 
mercat de treball, és una característica transversal que afecta a les dones en tots els 
sectors, edats i ocupacions. Així, una dona cobra de mitjana 7.123 euros anuals 
menys que un home. Aquesta bretxa salarial es reprodueix en les pensions, els 
subsidis d’atur, etc., que juntament amb altres factors, situa a les dones en alarmants 
situacions de vulnerabilitat i risc de pobresa. 
 
Durant el 2016 el 35% de les dones del Baix Llobregat tenien dificultats per arribar a 
final de mes. 
 
D’Altra banda, la jornada a temps parcial continua tenint nom de dona. Les dones 
continuen assumint el gruix de responsabilitat de cura, llar i família, dedicant de 
mitjana dues hores al dia més que els homes, el que suposa en alguns casos, que 
només puguin accedir al mercat de treball remunerat durant unes hores i amb 
jornades parcials. 
 
En l’àmbit de l’emprenedoria convé destacar que només el 33% dels empresaris i 
cooperativistes de Catalunya són dones. Malgrat això, a l’informe es detecta un 
augment de la participació de les dones emprenedores i el percentatge d’iniciatives 
empresarials en etapa inicial encapçalades per dones arriba al 48%. 
 
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la 
corresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l’escletxa salarial, en l’atur 
femení i la precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida a 
causa de l’alarmant baixa taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide 
poblacional i demogràfica. 
 
Cal encarar els fets objectius pels quals la feminització és un factor de pobresa i anar 
a les causes estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement desenvolupar 
el seu projecte de vida en igualtat de condicions i garantint la igualtat d’oportunitats. 
 
La implementació de polítiques que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre 
homes i dones, reduirien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la 
infància. 
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Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reduccions de jornada 
per paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una 
dimensió de gènere, campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar 
la corresponsabilitat del treball domèstic, garantir l’autonomia física de les dones 
amb accions per protegir els drets sexuals i reproductius de les dones, tenir cura de 
col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i inserció laboral de les 
víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per a la seva inserció 
laboral i la creació d’estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva dels 
salaris entre homes i dones. 
 
En els darrers anys, el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, resolucions i 
mocions aprovades que ara cal implementar. La llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 
dones i homes; la resolució 17/XI sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional: la moció 
89/XI sobre els feminismes o la moció 82/XI sobre la violència de gènere. 
 
La major vulnerabilitat de les dones afecta a la societat en el seu conjunt. La pèrdua 
de talent que genera la desigualtat en la qual viuen les dones no només disminueix les 
possibilitats de desenvolupament de les pròpies dones, sinó que priva a la societat de 
l’aportació que aquestes poguessin fer si comptessin amb la plenitud d’oportunitats 
amb les quals compten els homes. La pobresa femenina és un assumpte que ens 
competeix a tots i totes. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa 
femenina. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, 
resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa 
femenina. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de treball 
sobre la feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del temps 
social y laboral, de corresponsabilitat entre homes i dones, i de reducció de la bretxa 
salarial, l’atur femení i la precarietat laboral de les dones, tal com expressa la moció 
117/XI en el seu punt primer. 
 
Quart.- Instar el Govern municipal a seguir treballant amb més mitjans tècnics i 
econòmics, per recollir propostes i debatre al voltant de la igualtat efectiva entre 
homes i dones. 
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Cinquè.- Instar el Govern municipal a posar en marxa, en col·laboració amb les 
entitats i el moviment associatiu de la ciutat, més programes, accions i activitats per 
combatre les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat 
entre homes i dones. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Benestar Social i Família i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 19761: 
... 
 
- Modificar el quart paràgraf de la segona pàgina de l’exposició de motius en aquest 

sentit: 
 
“Cal encarar els fets objectius pels quals el fet de ser dona és un factor de pobresa 
i anar a les causes (...)”. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E amb registre 
d’entrada 19765: 
... 
 
- Afegir un nou paràgraf després del segon paràgraf de la tercera pàgina el qual 

comença per “La major vulnerabilitat (...)” en aquest sentit: 
 
“Aquestes situacions de vulnerabilitat i desigualtat es veuen encara més 
agreujades entre les dones migrades i és per això que les diferents administracions 
públiques han d’abordar les discriminacions múltiples que pateixen aquestes 
dones per a eradicar les situacions de desigualtat, explotació i precarització que 
pateixen en els àmbits laborals i comunitaris”. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:14:58 al 01:36:34 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=4498.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

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

... 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Jorge G. Mulet, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
(C’s) en l’Excm. Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en nom i representació del grup 
i a l’empara de l’establert en l’ordenament jurídic vigent, eleva al Ple de la Corporació 
la present moció per al seu debat i votació. 
 
A iniciativa del Grup Parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, el passat 
27 d’abril de 2017 es va aprovar la moció 117/XI, sobre la pobresa femenina.  
 
Les dades són clares, set de cada deu persones que passen gana al món són dones, 
l’escletxa salarial entre homes i dones a Espanya és del 26% i la taxa de pobresa 
femenina a Catalunya ha pujat tres punts durant l’últim any. 
 
Segons l’informe elaborat per l’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix 
Llobregat “les dones en el mercat del treball” i publicat el març de 2017 sobre 
l’evolució i l’abast de les desigualtats que pateixen les dones a la nostra comarca en 
l’àmbit laboral, del total de persones aturades en el 2016 al Baix Llobregat, el 56% 
són dones i el 44% homes. Aquest diferencial incrementa a mesura que l’edat de les 
persones aturades augmenta. El 60% de les persones aturades majors de 55 són 
dones. El demandant d’ocupació de llarga durada (més de dos anys) és major entre 
les dones (32%) que entre els homes (23%). 
 
Altra dada alarmant de l’informe és la desigualtat salarial per raó de gènere al 
mercat de treball, és una característica transversal que afecta a les dones en tots els 
sectors, edats i ocupacions. Així, una dona cobra de mitjana 7.123 euros anuals 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=4498.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=4498.0
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menys que un home. Aquesta bretxa salarial es reprodueix en les pensions, els 
subsidis d’atur, etc., que juntament amb altres factors, situa a les dones en alarmants 
situacions de vulnerabilitat i risc de pobresa. 
 
Durant el 2016 el 35% de les dones del Baix Llobregat tenien dificultats per arribar a 
final de mes. 
 
D’Altra banda, la jornada a temps parcial continua tenint nom de dona. Les dones 
continuen assumint el gruix de responsabilitat de cura, llar i família, dedicant de 
mitjana dues hores al dia més que els homes, el que suposa en alguns casos, que 
només puguin accedir al mercat de treball remunerat durant unes hores i amb 
jornades parcials. 
 
En l’àmbit de l’emprenedoria convé destacar que només el 33% dels empresaris i 
cooperativistes de Catalunya són dones. Malgrat això, a l’informe es detecta un 
augment de la participació de les dones emprenedores i el percentatge d’iniciatives 
empresarials en etapa inicial encapçalades per dones arriba al 48%. 
 
Cal avançar en les polítiques de conciliació del temps social, laboral i familiar, en la 
corresponsabilitat entre homes i dones, en la reducció de l’escletxa salarial, en l’atur 
femení i la precarietat laboral de les dones, sumades a la pressió social exercida a 
causa de l’alarmant baixa taxa de natalitat que ha invertit la nostra piràmide 
poblacional i demogràfica. 
 
Cal encarar els fets objectius pels quals el fet de ser dona és un factor de pobresa i 
anar a les causes estructurals per assegurar que les dones puguin lliurement 
desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat de condicions i garantint la igualtat 
d’oportunitats. 
 
La implementació de polítiques que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre 
homes i dones, reduirien les taxes de risc de pobresa i millorarien les condicions de la 
infància. 
 
Cal crear plans incentivadors a les empreses que fomentin les reduccions de jornada 
per paternitat, impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb una 
dimensió de gènere, campanyes de sensibilització als centres educatius per fomentar 
la corresponsabilitat del treball domèstic, garantir l’autonomia física de les dones 
amb accions per protegir els drets sexuals i reproductius de les dones, tenir cura de 
col·lectius específics com els discapacitats, la protecció i inserció laboral de les 
víctimes de la violència de gènere elaborant plans específics per a la seva inserció 
laboral i la creació d’estratègies que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva dels 
salaris entre homes i dones. 
 
En els darrers anys, el Parlament de Catalunya ja disposa de lleis, resolucions i 
mocions aprovades que ara cal implementar. La llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 
dones i homes; la resolució 17/XI sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
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econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional: la moció 
89/XI sobre els feminismes o la moció 82/XI sobre la violència de gènere. 
 
La major vulnerabilitat de les dones afecta a la societat en el seu conjunt. La pèrdua 
de talent que genera la desigualtat en la qual viuen les dones no només disminueix les 
possibilitats de desenvolupament de les pròpies dones, sinó que priva a la societat de 
l’aportació que aquestes poguessin fer si comptessin amb la plenitud d’oportunitats 
amb les quals compten els homes. La pobresa femenina és un assumpte que ens 
competeix a tots i totes. 
 
Aquestes situacions de vulnerabilitat i desigualtat es veuen encara més agreujades 
entre les dones migrades i és per això que les diferents administracions públiques han 
d’abordar les discriminacions múltiples que pateixen aquestes dones per a eradicar 
les situacions de desigualtat, explotació i precarització que pateixen en els àmbits 
laborals i comunitaris. 
 
Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la moció 117/XI del Parlament de Catalunya sobre la pobresa 
femenina. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implementar les lleis, 
resolucions i mocions aprovades en el Parlament de Catalunya, relatives a la pobresa 
femenina. 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a constituir un grup de treball 
sobre la feminització de la pobresa, per avançar en polítiques de conciliació del temps 
social y laboral, de corresponsabilitat entre homes i dones, i de reducció de la bretxa 
salarial, l’atur femení i la precarietat laboral de les dones, tal com expressa la moció 
117/XI en el seu punt primer. 
 
Quart.- Instar el Govern municipal a seguir treballant amb més mitjans tècnics i 
econòmics, per recollir propostes i debatre al voltant de la igualtat efectiva entre 
homes i dones. 
 
Cinquè.- Instar el Govern municipal a posar en marxa, en col·laboració amb les 
entitats i el moviment associatiu de la ciutat, més programes, accions i activitats per 
combatre les desigualtats i desenvolupar accions per estendre els valors de la igualtat 
entre homes i dones. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Conselleria de Benestar Social i Família i als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

... 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A LA 
PROMOCIÓ D’UN PLA D’ORDENACIÓ DEL CONJUNT DEL PARC URBÀ DE CAN 
MERCADER.- 

Moció d’ERC-AM, per a la 
promoció d’un Pla d’Ordenació 
del conjunt del Parc Urbà de Can 
Mercader. 

MOCIÓ 
... 
 
El parc de Can Mercader és un espai de 10,5 hectàrees qualificat de sòl urbà 6a (parcs 
i jardins urbans actuals) i constitueix la principal zona verda de Cornellà, significada 
pel seu patrimoni històric i pel natural de les espècies que conté. 
 
El parc formava en el passat una unitat amb la zona verda existent a l’actual sector 
nord-est del parc, testimoni de la qual és la Torre de la Miranda, situada actualment 
al carrer de Salvador Allende. En aquest sector els mateixos comtes de Bell-lloc, 
propietaris de la finca, hi havia projectat altres edificis que complementaven les 
construccions existents en el parc. 
 
La condició de sòl protegit amb la qualificació de zona verda del parc ja deriva del Pla 
Comarcal de l’any 1953. Malgrat aquesta qualificació del sòl, hi ha hagut reiterades 
actuacions especulatives per edificar dins l’àmbit del parc. A petició de la Fundació 
Bell-lloc Pozzali, l’Ajuntament va concedir llicències el 23 de novembre de 1965 i el 2 
de novembre de 1966 per edificar-hi un edifici que es volia destinar a residència 
d’estudiants i que actualment és l’edifici de serveis existent a l’est del palau. 
 
Posteriorment, l’any 1970, a proposta de la mateixa Fundació Bell-lloc Pozzali, es va 
incloure en el projecte de Pla Parcial Almeda l’edificació de 1.800 habitatges dins 
l’àmbit del parc. Aquesta proposta va ser contestada pels veïns i veïnes i les 
associacions d’Almeda que, finalment, van aconseguir entre altres coses que el 23 de 
juliol de 1971 el Ministerio de la Vivienda segregués el parc del pla parcial i ratifiqués 
que el parc s’havia de destinar íntegrament a zona verda. Finalment, l’any 1972 la 
Comisión de Urbanismo de Barcelona va comprar la finca i, el juliol de 1974, la va 
cedir a l’Ajuntament. 
 
Des d’aquella data, al marge d’altres actuacions, l’administració municipal ha 
adoptat diverses mesures per protegir el parc de Can Mercader. Així, l’any 1991 els 
plàtans més que centenaris varen ser declarats d’interès local pel Ple de l’Ajuntament. 
Posteriorment, les palmeres washingtònies, introduïdes l’any 1871 procedents de 
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l’oest dels Estats Units, varen ser declarades també d’interès local pel Ple de 
l’Ajuntament l’any 2001. També l’acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos), que té 
més de 140 anys, va ser declarada arbre d’interès local pel Ple de l’Ajuntament l’any 
2003. 
 
El reconeixement i la protecció legal vigent del parc de Can Mercader deriva del 
vigent Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Artístic i Arquitectònic i 
Catàleg de Cornellà de Llobregat, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 
dia 19 de juliol de 2002, que va revisar el Pla Especial de l’any 1996. 
 
La protecció que atorga el Pla Especial és total pel que fa al Palau, la Casa dels Colons 
i la tanca perimetral de la finca. Així mateix, l’entorn de protecció el constitueix la 
totalitat de l’àmbit del parc fins a les tanques perimetrals, el que comporta “mantenir 
i conservar els jardins i l’arbrat existent, sobretot la part vuitcentista, de la qual es 
preservarà el caràcter romàntic, amb tots els seus elements. Per a qualsevol 
intervenció de manteniment, ja sigui de reposició o substitució d’algun element 
existent, caldrà autorització de la Comissió Municipal de Patrimoni. S’evitarà fer 
podes agressives.” (de la fitxa de protecció del Pla Especial). 
 
Les actuacions proposades pel Pla Especial són “Rehabilitar i condicionar la planta 
superior del palau”, les formes d’actuació permeses són les de “consolidació, 
conservació i restauració” i els usos permesos son de tipus “sociocultural”. 
 
Aquestes determinacions del Pla Especial de Patrimoni no abasten, però, l’entorn 
exterior del parc, cartografiat en la mateixa fitxa d’informació del Pla Especial amb 
un àmbit geogràfic emmarcat pel carrer Salvador Allende al nord-est, la projecció del 
carrer Quintana i Millars el nord-oest, la pota sud del segon cinturó al sud-est i la 
carretera de l’Hospitalet al sud. 
 
Alhora, les determinacions del Pla Especial, tant en la redacció original com en la 
revisió actual, són genèriques i insuficients per garantir amb seguretat jurídica la 
conservació dels edificis protegits, de les zones lliures i del patrimoni natural existent. 
 
Al llarg dels anys s’han fet obres per a la rehabilitació del Palau de Can Mercader i per 
a la millora de la Casa dels Colons. Aquests dos edificis, dotats de protecció total, 
conviuen, però, amb d’altes sense protecció, com les instal·lacions municipals de la 
piscina, l’edifici de serveis i les instal·lacions de servei del trenet –estacions i tallers-. 
Alhora, al llarg del temps, han anat variant els usos dels edificis protegits, així com de 
l’edifici de serveis. 
 
La conservació, millora i substitució del patrimoni natural del parc urbà estan 
mancades de determinacions que en garanteixin la subsistència més enllà del sistema 
de poda, tal com evidencia el recent estudi encarregat pel mateix Ajuntament sobre 
l’estat dels plàtans centenaris. D’acord amb aquest estudi, dels 72 exemplars que hi 
ha al parc, només un 28% tenen bona salut, un 32% tenen una conservació 
moderada, un 23% tenen una salut precària i un 17% han de ser talats. És a dir, el 
40% del plàtans centenaris estan en mal estat. Per un altre costat, no existeix un 
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estudi exhaustiu de l’estat de conservació de la resta de l’arbrat ni de la vegetació 
històrica del parc. 
 
Si es pren com a referència l’avaluació del parc feta per l’AMB l’any 2015 amb relació 
a l’anterior de l’any 2013, es comprova que l’evolució de la conservació del parc 
tampoc no és positiva. El parc de Can Mercader té una puntuació de 7,8 sobre 10, la 
qual està per sobre de la mitjana dels parcs, que és de 7,5. Malgrat això, amb relació 
a l’avaluació de l’any 2013, tot i que la majoria dels parcs milloren o igualen la 
puntuació anterior, onze variables del parc de Can Mercader (tranquil·litat, ambient, 
neteja general, comportaments, jardineria, mobiliari urbà, zones de jocs infantils, 
enllumenat del parc, serveis, senyalització i lavabos) baixen de puntuació, una (el 
disseny del parc) es manté igual i tan sols dues variables (seguretat i proximitat) 
milloren. 
 
Finalment, la protecció i millora del parc de Can Mercader és inseparable de 
l’ordenació del seu entorn exterior on es puguin: a) establir millors accessos al parc, 
especialment des dels barris de Gavarra i Sant Ildefons; b) delimitar zones 
d’aparcament, d’activitats esportives i zones per a gossos o per a altres equipaments 
temporals o permanents que s’hi determini instal·lar. A la vegada, en considerar 
l’entorn, també cal tenir present en l’estudi l’existència, avui soterrada, d’un tram del 
canal de la Infanta i dels seus ponts existents, que poden ser considerats com a 
elements de millora del paisatge mitjançant la recuperació de les estructures de 
l’aigua. 
 
Així doncs, és el moment de plantejar de manera definitiva què vol Cornellà que sigui 
Can Mercader i el seu entorn, amb la voluntat de transformar l’espai en un conjunt 
coherent dotat d’elements que hi aportin transversalitat i així poder gestionar 
coherentment els espais i elements, de manera que es garanteixi la conservació i 
optimització dels valors patrimonials, paisatgístics i recreatius del parc urbà. 
 
Per aquest motius és convenient i necessari que, superant la fase d’intervencions 
puntuals o aïllades, s’elabori un pla urbanístic d’ordenació del parc urbà de Can 
Mercader que estableixi, d’acord amb el Pla Especial del Patrimoni i la legalitat 
urbanística, les determinacions necessàries per a la preservació dels edificis històrics, 
del patrimoni natural existent i del jardí romàntic; la compatibilitat dels diferents usos 
permesos dins el parc, i l’ordenació i millora de l’entorn on situar-hi accessos que 
millorin la proximitat, els equipaments i els serveis convenients. 
 
Per aquests motius i arguments el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal sotmet al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar una diagnosi sobre l’estat actual del conjunt del patrimoni natural, 
històric i arquitectònic del parc, de la seva accessibilitat i de la compatibilitat del usos 
permesos, en un termini de 4 mesos. 
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Segon.- Promoure un pla urbanístic d’ordenació del parc urbà de Can Mercader i del 
seu entorn, delimitat geogràficament per l’actual àmbit intern del parc i pel seu 
entorn format pel territori existent entre el carrer Salvador Allende al nord-est, la 
projecció del carrer Quintana i Millars al nord-oest, la pota sud del segon cinturó al 
sud-est i la carretera de l’Hospitalet al sud. 
 
Quart.- Els objectius del pla urbanístic d’ordenació del parc urbà de Can Mercader 
han d’incloure, com a mínim: 
 
a) La naturalització de l’àmbit intern del parc mitjançant la preservació, cura, millora 

i substitució del patrimoni composat per l’arbrat vuitcentista, la resta del 
patrimoni arbrat i de vegetació actual, que conformen la seva importància 
ecològico-paisatgística. 

 
b) La conservació, recreació i millora del jardí romàntic existent, amb tots els seus 

elements. 
 
c) La conservació de l’edifici històric del Palau de Can Mercader com a àmbit 

museístic global de manera que es protegeixin, restaurin i millorin el volum, les 
façanes, la formalització arquitectònica dels accessos a la part posterior, la 
protecció dels espais interiors, els materials, les textures i el cromatisme, així com 
la protecció del mobiliari, les pintures, la decoració i la protecció i exhibició 
adequada de totes les col·leccions que conté. 

 
d) La conservació i millora de la Torre de la Miranda, de la Casa dels Colons, així com 

de la protecció i manteniment de la tanca perimetral. 
 
e) La regularització dels usos dels edificis existents dins l’àmbit del parc als usos 

permesos legalment. 
 
f) La regulació de les activitats esportives i de lleure dels espais interiors i de l’entorn 

del parc urbà, de manera que siguin compatibles amb l’ús públic i lliure del parc. 
 
g) La determinació de l’accessibilitat rodada a l’interior del parc. 
 
h) La identificació i regulació dels espais de serveis i d’equipaments compatibles i 

complementaris a l’exterior de la tanca perimetral del parc. 
 
i) La millora i conservació dels espais verds i lliures que envolten el parc, de manera 

que constitueixin un àmbit natural estretament relacionat amb el mateix parc 
urbà. 

 
j) La determinació d’actuacions a l’entorn exterior del parc urbà a fi de millorar els 

accessos i guanyar en proximitat, molt especialment des dels barris de la Gavarra i 
de Sant Ildefons, i així minimitzar la dificultat específica que suposa el desnivell 
existent entre el carrer Salvador Allende i la part nord-est del parc. 
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k) L’optimització d’ús i aprofitament del cabal d’aigua de la mina existent. 
 
l) La reserva d’actuacions per a fer possible la recuperació de la visibilitat del tram 

existent del Canal de la Infanta a la part nord-est del parc, de la seva estructura i 
elements, per a la millora paisatgística de l’entorn i per a la recuperació del tram 
del canal com a testimoni històric. 

 
Cinquè.- La proposta del pla d’ordenació s’ha de dur a terme de manera oberta, 
transparent i participada, de manera que es faci pública la diagnosi de la situació 
actual del parc i es vehiculin mitjans accessibles a tothom per a formular lliurement 
aportacions, al marge dels processos de participació pública previstos per la legalitat 
administrativa. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a l’AMB, a la FAVCO, a les associacions de veïns i 
veïnes de Cornellà i a totes les entitats de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez, amb registre d’entrada 19938: 
... 
 
Addició d’un nou apartat al punt quart dels acords: 
 
Protecció de l’espai existent, no permetent la construcció de nous edificis ni privats, ni 
públics, per tal de preservar el pulmó verd per excel·lència de la nostra ciutat. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez: 
... 
 
Afegir nou epígraf a l’acord quart: 
 
m) La protecció de l’espai lliure existent dins el recinte del parc urbà de manera que, 

en cap cas, augmenti l’actual volum edificat ni l’extensió del sòl edificat, sense 
perjudici de possibles canvis de la reformulació dels espais. 

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: 
... 
 
Deixar només el primer i segon acord de la part dispositiva. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:36:35 al 02:01:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=5795.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Regidora del Grup Municipal de PSC-CP, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira per la Regidora no adscrita 
proponent sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=5795.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=5795.0
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EP-E 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
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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. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE CAMINS ESCOLARS SEGURS A CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció d’ICV-EUIA-EP-E, per a la 
implantació de camins escolars 
segurs a Cornellà de Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals 
rutes d’accés als centres escolars perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola, 
ja sigui a peu o en bicicleta, fomentant així una activitat física diària que ajuda a 
disminuir l’obesitat infantil i potencia la seva autonomia personal. Existeixen cada 
cop més experiències d’aquest tipus a Europa i institucions com la Generalitat de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona recomanen questa eina per assolir un doble 
objectiu: fomentar l’activitat física entre els nens i nenes i reduir l’ús del vehicle privat 
i la seva contaminació. 
 
Per tant parlar de camins escolars és parlar de la millora de la salut dels infants, de 
solucions de mobilitat per als municipis i en conseqüència de la millora de la salut 
pública. Una de les principals amenaces a la salut dels infants de Catalunya i Europa 
és l’obesitat la qual es troba estrictament relacionada amb el sedentarisme. 
 
Les experiències recents a ciutats com Barcelona demostren que s’han aconseguit 
espais més nets, més segurs i més saludables; en definitiva espais dignes que ajuden a 
recuperar el protagonisme dels vianants després de dècades de foment de l’ús del 
vehicle privat. 
 
A Cornellà de Llobregat més de 10.200 alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària acudeixen cada dia als centres públics i concertats de la ciutat (xifres del 
curs 2015-16). Tenint en compte l’actual sistema de zonificació escolar i la ubicació 
dels centres educatius a la nostra ciutat molts nens i nenes han de fer distàncies 
relativament llargues que sovint fan recórrer a l’ús dels vehicles privats per part de 
molts pares i mares. Aquesta realitat produeix a diari situacions de veritable 
congestió viària a les zones d’influència dels centres educatius. 
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Cornellà és una ciutat molt densa que tot i les seves dificultats històriques de 
planejament urbanístic ha tendit, tot i algunes excepcions, a ubicar i concentrar els 
equipaments educatius en determinades zones més o menys perifèriques dels 
principals barris de la ciutat. Per exemple bona part dels centres escolars del barri de 
Gavarra estan ubicats a Lindavista (Escola Verdaguer, Escola Antoni Gaudí, Escola 
Betània, Escola Mediterrània, Escola Bressol Lindavista i Institut Esteve Terrades) o 
dels barris de Centre-Riera a la Ribera (Escola Abad Oliba, Escola l’Areny, Escola 
Bressol Edelweis, Institut Joan Miró i Institut Martí Pol). 
 
La senyalització de camins escolars segurs pot anar acompanyada d’altres mesures 
que s’han dut a terme a la nostra ciutat i a d’altres municipis com ara la participació 
d’agents cívics en la regulació del trànsit en les entrades i sortides dels centres 
escolars en coordinació amb la Guàrdia Urbana. Aquests agents poden reforçar la 
seguretat en alguns punts de major congestió i poden servir per facilitar informació i 
guiar els nens i nenes especialment en la posada en marxa dels camins escolars. 
 
A més de les millores en mobilitat i salut, la importància dels camins escolars radica 
en la seguretat dels trajectes. Molts pares i mares renuncien a que els seus fills i filles 
vagin sols a l’escola en part per la perillositat del trajecte. Al marge d’una possible 
reducció de la sinistralitat, els camins escolars ajuden a augmentar la confiança dels 
adults respecte la seguretat dels carrers. 
 
Per tot això esdevé necessari establir un pla de treball que en primer lloc estudiï les 
diferents possibilitats d’actuació en l’àmbit dels camins escolars i en segon lloc 
impliqui a diferents actors socials de la ciutat per a complementar un pla d’actuació 
global i amb el màxim consens possible. La necessitat d’elaborar un pla com aquest 
ha d’incorporar-se dins d’un Pla de Mobilitat de tota la ciutat. El debat de la mobilitat 
a Cornellà no s’ha de parcel·lar per àmbits com ara els carrils bici, els camins escolars 
o el reordenament del trànsit rodat a determinats carrers. 
 
És per tot això que el grup municipal d’ICV-EUiA-EP-E proposa al Ple de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un estudi dels trajectes que fan infants i joves de Cornellà per anar 
de casa seva als centres escolars que permeti elaborar una proposta tècnica de 
viabilitat dels possibles camins escolars segurs que es podrien implementar per 
arribar als diferents centres educatius de la ciutat. 
 
Segon.- Compartir les conclusions d’aquest estudi amb agents socials implicats com 
ara AMPA, associacions de veïns i veïnes i les associacions de comerciants. 
 
Tercer.- Incorporar les conclusions d’aquest estudi al Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de Cornellà de Llobregat. 
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Quart.- Desenvolupar una prova pilot de camins escolars en el curs 2017-18 en 
alguna de les zones amb major nombre de centres educatius de la ciutat. 
 
Cinquè.- Instar a la Junta de Govern Local i a la resta de grups polítics municipals a 
debatre i aprovar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible actualitzat que contempli la 
projecció dels futurs camins escolars segurs. 
 
Sisè.- Sol·licitar suport econòmic i tècnic a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat 
de Catalunya per a poder desenvolupar el projecte de camins escolars segurs. 
 
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, als consells escolars de les 
escoles i instituts de Cornellà, a les associacions de veïns i veïnes, a les associacions de 
comerciants i als representants dels consells municipals de Medi Ambient, Escolar, de 
Seguretat i de Ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:01:20 al 02:09:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=7280.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A LA 
REGULACIÓ DELS PISOS TURÍSTICS A CORNELLÀ 

Moció del PP, per a la regulació 
dels pisos turístics a Cornellà. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=7280.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=7280.0
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MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Cornellà, com a ciutat metropolitana dins de l'àmbit d'influència de Barcelona, es 
presenta com a ciutat interessant per a l’allotjament tant per al turista que pretén 
visitar Barcelona com per al viatger de negocis i, en qualsevol cas, ofereix una gran 
oferta d'oci, gastronòmica, turística, esportiva, etc. que fan de Cornellà una ciutat 
atractiva per a l'allotjament o visita com així es va recollir en la Moció aprovada el 
gener passat en relació a la “Marca Cornellà”. Una ciutat atractiva, de qualitat i amb 
molt que oferir. 
 
Aquesta activitat turística entenem que ha de ser compatible amb un model urbà 
sostenible i aconseguir, d'aquesta manera, una ciutat oberta al turisme però amb 
normes de convivència clares de manera que es pugui fer compatible el turisme com a 
sector econòmic amb el dret al descans de la ciutadania de la nostra ciutat. 
 
Les polítiques restrictives de l'Ajuntament de Barcelona sobre els allotjaments 
turístics provoquen que Cornellà, com la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana, 
no quedin exempts de la incipient proliferació de pisos turístics en comunitats 
plurifamiliars. En el cas de Cornellà encara és un fenomen escàs però a mig termini 
pot ser que la nostra situació no es diferenciï dels problemes que existeixen en alguns 
barris de Barcelona i altres ciutats metropolitanes amb l'augment dels pisos turístics i 
on la problemàtica de la situació ha desbordat a l'Administració Local. 
 
El nostre grup municipal considera imprescindible que l'Ajuntament de Cornellà 
s'impliqui en la regulació d'aquest tipus d'allotjament temporal per a turistes ja que 
aquests poden causar molèsties per soroll o actituds incíviques als veïns i generar una 
sèrie de despeses extres a la ciutadania per l'increment de l'ús d'elements comuns 
amén de la possible devaluació del valor de la Comunitat de Propietaris. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estudiar i redactar una Ordenança per la qual s'estableixin les condicions per 
a la concessió de llicències per a l'ús d'habitatges destinats a ús turístic en comunitats 
plurifamiliars. 
 
Segon.- Establir una moratòria fins que no s'hagi aprovat l'esmentada Ordenança i 
suspendre les llicències que s'hagin pogut concedir sense una regulació que conjugui 
la propietat privada i la convivència. 
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Tercer.- Instar a que l'Àrea Metropolitana de Barcelona desenvolupi i consensuï un 
marc normatiu en aquesta matèria per a tots els municipis que la componen ja que el 
potencial radio d'afectació de la casuística dels “pisos turístics” radica en la corona 
metropolitana. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Autoesmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PP amb registre 
d’entrada 19797 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix : 
... 
 
De modificació dels acords quedant redactats de la següent forma: 
 
Primer.- Obrir una taula de diàleg oberta a totes les parts que es puguin veure 
afectades per estudiar i elaborar una normativa o pla d'ús pel qual s'estableixin les 
condicions per a l'ús d'habitatges destinats a ús turístic en comunitats plurifamiliars 
conforme a la legislació vigent. 
 
Segon.- Sol·licitar una moratòria de la concessió de llicències en zones de Cornellà on 
es pugui originar un problema de convivència en comunitats de veïns on existeixin 
tant usos residencials com a turístics, i tot això mentre es realitza l'estudi i la 
normativa indicades en l'acord anterior. 
 
Tercer.- Instar a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona desenvolupi i consensuï un 
marc normatiu, dins del seu àmbit competencial, en aquesta matèria per a tots els 
municipis que la componen ja que el potencial radio d'afectació d la casuística dels 
“pisos turístics” radica en la corona metropolitana. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 19825: 
... 
 
Esmena de modificació de l’actual Primer Punt dels Acords. 
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Primer.- Estudiar i promoure una regulació per la qual (...) 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 19828: 
... 
 
Esmena de modificació de l’actual Segon Punt dels Acords. 
 
Segon.- Establir una moratòria en l’atorgament de llicències fins que no s’hagi 
aprovat la citada regulació 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 19831: 
... 
 
Esmena de modificació de l’actual Tercer Punt dels Acords. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament de Cornellà impulsi i treballi conjuntament amb altres 
municipis veïns i administracions l’elaboració i coordinació d’estratègies 
metropolitanes comunes en l’àmbit de la promoció d’un turisme sostenible, ordenat i 
de qualitat. 

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

 Esmena núm. 5 presentada per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez amb registre d’entrada 19937 que, una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Supressió parcial del text del primer acord de l’autoesmena a la moció inicial: 
 
Substituir “o pla d’ús” per “que inclogui un procediment sancionador”, doncs la 
normativa municipal que s’elabori ha d’estar dotada d’un mecanisme que asseguri el 
seu compliment 
 
Retirar “en comunitats plurifamiliars”, ja que s’han d’incloure tota mena de 
comunitat i habitatges unifamiliars, ja que l’afectació derivada dels pisos turístics 
transcendeix a l’edifici on es troba l’habitatge turístic. 
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Addició als acords de l’autoesmena a la moció inicial: 
 
Afegir un punt Quart i Cinquè: 
 
Quart.- Elaborar i mantenir actualitzat un cens detallat dels habitatges destinats a ús 
turístic per a poder exercir eficaçment les labors d’inspecció a l’àmbit de la 
competència municipal, tant sobre els legalment registrats com sobre els que 
exerceixen la seva activitat al marge de la norma. 
 
Cinquè.- Informar a les comunitats de veïns de la ciutat que segons l’article 68 punt 6 
del Decret 159/2012 de 20 de novembre de la Generalitat de Catalunya, 
d’establiments d’allotjament i d’habitatges d’ús turístic, el destí d’un habitatge a l’ús 
turístic no és possible si està prohibit pels estatuts de la comunitat degudament 
inscrits al Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat 
horitzontal. 

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

 Esmena núm. 6 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Modificació acord primer: 
 
“Primer.- Obrir una taula de diàleg oberta a totes les parts que es puguin veure 
afectades per estudiar i elaborar una normativa o pla d’ús amb el que s’estableixin les 
condicions per l’ús dels habitatges d’ús turístic a Cornellà en el termini de sis mesos. 

... 
 

 Esmena núm. 7 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Addició nou segon punt dels acords i renumerar els següents: 
 
Segon.- Incloure en aquesta regulació les mesures de detecció, inspecció i control del 
compliment presencial i telemàtic dels requeriments i condicions establerts 
legalment, manteniment i actualització del cens, així con l’establiment de les taxes 
municipals i sancions corresponents. 

... 
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 Esmena núm. 8 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Modificar l’acord segon actual: 
 
Segon.- Estudiar el mecanisme necessari per poder establir una moratòria en la 
concessió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic fins com a mínim l’entrada en 
vigor de la regulació esmentada com s’ha fet a Barcelona. 

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

 Esmena núm. 9 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
... 
 
Supressió parcial del text del primer acord de l’autoesmena a la moció inicial: 
 
Substituir “o pla d’ús” per “que inclogui un procediment sancionador”, doncs la 
normativa municipal que s’elabori ha d’estar dotada d’un mecanisme que asseguri el 
seu compliment 

 
Addició als acords de l’autoesmena a la moció inicial: 
 
Afegir un punt Quart i Cinquè: 
 
Quart.- Elaborar i mantenir actualitzat un cens detallat dels habitatges destinats a ús 
turístic per a poder exercir eficaçment les labors d’inspecció a l’àmbit de la 
competència municipal, tant sobre els legalment registrats com sobre els que 
exerceixen la seva activitat al marge de la norma. 
 
Cinquè.- Informar a les comunitats de veïns de la ciutat que segons l’article 68 punt 6 
del Decret 159/2012 de 20 de novembre de la Generalitat de Catalunya, 
d’establiments d’allotjament i d’habitatges d’ús turístic, el destí d’un habitatge a l’ús 
turístic no és possible si està prohibit pels estatuts de la comunitat degudament 
inscrits al Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat 
horitzontal. 

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

 Esmena núm. 10 presentada verbalment pel Grup Municipal de C’s que, una 
vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Supressió íntegra de l’apartat dos d’establir la moratòria i suspensió de les llicències. 

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

 Esmena núm. 11 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP: 
... 
 
De modificació dels acords quedant redactats de la següent forma: 
 
Primer.- Obrir una taula de diàleg, a nivell autonòmic, oberta a totes les parts que es 
puguin veure afectades per estudiar i elaborar una normativa o pla d'ús pel qual 
s'estableixin les condicions per a l'ús d'habitatges destinats a ús turístic en comunitats 
plurifamiliars conforme a la legislació vigent. 
 
Segon.- Sol·licitar, a la Generalitat de Catalunya, una moratòria de la concessió de 
llicències en zones de Cornellà on es pugui originar un problema de convivència en 
comunitats de veïns on existeixin tant usos residencials com a turístics, i tot això 
mentre es realitza l'estudi i la normativa indicades en l'acord anterior. 
 
Tercer.- Instar a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona desenvolupi, un estudi (i 
consensuï un marc normatiu) dins del seu àmbit competencial, en aquesta matèria 
per a tots els municipis que la componen ja que el potencial radio d'afectació de la 
casuística dels “pisos turístics” radica en la corona metropolitana. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:09:49 al 02:37:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=7789.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=7789.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=7789.0
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VOTACIÓ DE L’AUTOESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP 

 
En tractar-se d’una autoesmena del Grup municipal proponent de la moció hi 
resta incorporada a aquesta sense necessitat de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 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. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL DE LA REGIDORA NO 
ADSCRITA SENYORA MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira per la Regidora no adscrita 
proponent sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 6 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 7 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 8 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

Gómez Márquez. 
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 9 DEL GRUP MUNICIPAL DE LA REGIDORA NO 
ADSCRITA SENYORA MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 10 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 11 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

... 
 
Cornellà, com a ciutat metropolitana dins de l'àmbit d'influència de Barcelona, es 
presenta com a ciutat interessant per a l’allotjament tant per al turista que pretén 
visitar Barcelona com per al viatger de negocis i, en qualsevol cas, ofereix una gran 
oferta d'oci, gastronòmica, turística, esportiva, etc. que fan de Cornellà una ciutat 
atractiva per a l'allotjament o visita com així es va recollir en la Moció aprovada el 
gener passat en relació a la “Marca Cornellà”. Una ciutat atractiva, de qualitat i amb 
molt que oferir. 
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Aquesta activitat turística entenem que ha de ser compatible amb un model urbà 
sostenible i aconseguir, d'aquesta manera, una ciutat oberta al turisme però amb 
normes de convivència clares de manera que es pugui fer compatible el turisme com a 
sector econòmic amb el dret al descans de la ciutadania de la nostra ciutat. 
 
Les polítiques restrictives de l'Ajuntament de Barcelona sobre els allotjaments 
turístics provoquen que Cornellà, com la resta de municipis de l'Àrea Metropolitana, 
no quedin exempts de la incipient proliferació de pisos turístics en comunitats 
plurifamiliars. En el cas de Cornellà encara és un fenomen escàs però a mig termini 
pot ser que la nostra situació no es diferenciï dels problemes que existeixen en alguns 
barris de Barcelona i altres ciutats metropolitanes amb l'augment dels pisos turístics i 
on la problemàtica de la situació ha desbordat a l'Administració Local. 
 
El nostre grup municipal considera imprescindible que l'Ajuntament de Cornellà 
s'impliqui en la regulació d'aquest tipus d'allotjament temporal per a turistes ja que 
aquests poden causar molèsties per soroll o actituds incíviques als veïns i generar una 
sèrie de despeses extres a la ciutadania per l'increment de l'ús d'elements comuns 
amén de la possible devaluació del valor de la Comunitat de Propietaris. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit Popular, proposa al Ple l'adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Obrir una taula de diàleg, a nivell autonòmic, oberta a totes les parts que es 
puguin veure afectades per estudiar i elaborar una normativa o pla d'ús pel qual 
s'estableixin les condicions per a l'ús d'habitatges destinats a ús turístic en comunitats 
plurifamiliars conforme a la legislació vigent. 
 
Segon.- Sol·licitar, a la Generalitat de Catalunya, una moratòria de la concessió de 
llicències en zones de Cornellà on es pugui originar un problema de convivència en 
comunitats de veïns on existeixin tant usos residencials com a turístics, i tot això 
mentre es realitza l'estudi i la normativa indicades en l'acord anterior. 
 
Tercer.- Instar a que l’Àrea Metropolitana de Barcelona desenvolupi, un estudi dins 
del seu àmbit competencial, en aquesta matèria per a tots els municipis que la 
componen ja que el potencial radio d'afectació de la casuística dels “pisos turístics” 
radica en la corona metropolitana. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

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

Ruiz. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER DEMANAR EL CANVI D’UBICACIÓ DEL SERVEI 
D’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (ASSIR) DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

Moció de la Regidora no Adscrita 
senyora Maria Carmen López 
Álvarez, per demanar el canvi 
d’ubicació del servei d’atenció a 
la salut sexual i reproductiva 
(ASSIR). 
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MOCIÓ 
... 
 
Tot l’equip facultatiu-infermeria-auxiliars de clínica-administratives, juntament amb 
la coordinació i pacients (usuàries) del Servei d’Atenció a la Salut Sexual i reproductiva 
(ASSIR) 8 de març ubicat al carrer Mossèn Jaume Soler 8 de Cornellà de Llobregat 
declaren: 
 
- El centre no reuneix les característiques necessàries per realitzar la feina 

assistencial en ginecologia i obstetrícia. 
 
- Les consultes no tenen finestres. 
 
- El sistema de ventilació és insuficient pel nombre de persones que són usuàries del 

centre. 
 
- L’aire condicionat no funciona com deuria, a l’hivern tenim excés de temperatura i 

a l’estiu funciona a temperatures excessivament baixes, ja que no es poden 
graduar. Si s’apaga l’aire condicionat, la ventilació és insuficient i amb l’aire 
condicionat la temperatura és inadequada. Per tant, mai existeix la possibilitat de 
que la temperatura i ventilació siguin les correctes i còmodes pel treball, ni tampoc 
per a les pacients que, molt sovint, pateixen lipotímies per la calor durant les 
ecografies en gestants i en altres tipus d’exploracions ginecològiques. 

 
- Amb el pas de les hores, l’ambient es va enrarint, la concentració d’oxigen baixa, 

fet que provoca amb freqüència, mals de cap en el personal, a més de problemes 
respiratoris. 

 
- Les males olors també s’acumulen davant la impossibilitat de ventilar (en 

ginecologia existeixen varietat i quantitat d’aquestes olors, donada l’especialitat). 
 
- Tot això és molest pels professionals de l’equip però no menys per les pacients que 

han de patir aquest ambient, a vegades han d’esperar entre visita i visita a què es 
ventili la consulta. 

 
- L’absència de llum natural, ús d’ordinadors i ecògrafs, fa que la majoria del 

personal tingui problemes visuals i disminució de la visió. 
 
- Un altre punt important és la seguretat en cas d’incendi. La sortida d’emergències 

queda en la mateixa façana que la de l’ASSIR i no hi ha possibilitat d’evacuar a les 
persones que estiguin a la sala, ni a les consultes 2-3-4-5-6 i despatxos de 
coordinació. 

 
Aquesta reivindicació va acompanyada d’una recollida de signatures amb el suport de 
la ciutadania i amb el suport de la Marea Blanca de Cornellà. En aquest moment es 
supera el miler de signatures recollides i seguirà en marxa aquesta campanya fins que 
no sigui atesa justa petició. 
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És per tot l’anteriorment exposat que la regidora no adscrita Maria Carmen López a 
petició de les treballadores i els treballadors de l’ASSIR de Cornellà de Llobregat 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Canviar amb caràcter d’urgència la ubicació del Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva (ASSIR) a un local amb finestres i que reuneixi les condicions 
adequades per personal professional i per a les dones usuàries d’aquest servei. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’ASSIR, a les entitats de dones d’aquesta 
ciutat i a la Marea Blanca i a la Marea Blanca i la Marea Pensionista de Cornellà de 
Llobregat. 

... 
 
 
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 19020: 
... 
 
Addició Primer Punt dels Acords i renumeració dels actuals: 
 
Primer.- Solucionar immediatament els problemes d’insuficiència del sistema de 
ventilació, així com el d’aire condicionat mentre no es realitzi el canvi d’ubicació del 
centre ASSIR 8 de Març. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 19688: 
... 
 
A l’exposició de motius 
 
Substitució del primer paràgraf pel següent: 
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“Atenent a les manifestacions realitzades per l’equip facultatiu-infermeria-auxiliars, 
juntament amb altres ens i amb els pacients (usuàries) del Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i reproductiva 8 de març ubicat al carrer Mn. Jaume Soler 8 de Cornellà, els 
quals manifesten el següent:” 
 
Substitució de l’últim paràgraf pel següent: 
 
“Es per tot l’anteriorment exposat, que proposem al Ple per a la seva aprovació els 
següents acords:” 
 
 
Als Acords, substitució dels mateixos pels següents: 
 
Primer.- Demanar a l’ICS, com a titular responsable del manteniment de les citades 
instal·lacions, solucionar immediatament els possibles problemes d’insuficiència del 
sistema de ventilació i aire condicionat, així com aspectes d’il·luminació apropiada pel 
correcte exercici de les activitats que es realitzen al centre. 
 
Segon.- Demanar a l’ICS que procedeixi a la reordenació dels espais del local del 
carrer Bellaterra de la nostra ciutat, per reubicar el citat servei en cas que sigui 
possible i en cas contrari buscar una nova ubicació a la nostra ciutat per a l’ASSIR. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ASSIR, a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com als grups parlamentaris, a les entitats de l’àmbit 
de la dona i la salut de Cornellà de Llobregat, i a la Marea Blanca i la Marea 
pensionista de Cornellà de Llobregat. 

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

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal de CEC-CPC amb registre 
d’entrada 19876: 
... 
 
Addició als acords: 
 
Quart.- En el cas que l’ICS no pugui reubicar l’ASSIR al local del carrer Bellaterra, 
l’Ajuntament facilitarà la recerca d’un local adient. 

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

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E: 
... 
 
Notificar també al Consell Municipal de la Dona i, per tant, a les entitats membres del 
Consell de la Dona i als sindicats amb representació a l’ICS. 

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

 Esmena núm. 5 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
... 
 
El possible fet de que el centre es traslladi a l’edifici de Bellaterra gestionat pel CSI no 
ha de suposar de cap mena la modificació de les condicions laborals del personal sigui 
fixa o eventual. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:37:26 al 03:04:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=9446.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Anna Clara Martínez Fernández, Regidora del Grup Municipal de C’s, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=9446.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=9446.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal 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. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 
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Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, senyors Arnau Funes Romero i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

 
L’esmena és acceptada per la Regidora no Adscrita proponent de la moció, 
Sra. Maria Carmen López Álvarez, i d’acord a l’article 133 del ROM, queda 
incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 



 
 

 
 

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

 

 97 

 

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Atenent a les manifestacions realitzades per l’equip facultatiu-infermeria-auxiliars, 
juntament amb altres ens i amb els pacients (usuàries) del Servei d’Atenció a la Salut 
Sexual i reproductiva 8 de març ubicat al carrer Mn. Jaume Soler 8 de Cornellà, els 
quals manifesten el següent: 
 
- El centre no reuneix les característiques necessàries per realitzar la feina 

assistencial en ginecologia i obstetrícia. 
 
- Les consultes no tenen finestres. 
 
- El sistema de ventilació és insuficient pel nombre de persones que són usuàries del 

centre. 
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- L’aire condicionat no funciona com deuria, a l’hivern tenim excés de temperatura i 

a l’estiu funciona a temperatures excessivament baixes, ja que no es poden 
graduar. Si s’apaga l’aire condicionat, la ventilació és insuficient i amb l’aire 
condicionat la temperatura és inadequada. Per tant, mai existeix la possibilitat de 
que la temperatura i ventilació siguin les correctes i còmodes pel treball, ni tampoc 
per a les pacients que, molt sovint, pateixen lipotímies per la calor durant les 
ecografies en gestants i en altres tipus d’exploracions ginecològiques. 

 
- Amb el pas de les hores, l’ambient es va enrarint, la concentració d’oxigen baixa, 

fet que provoca amb freqüència, mals de cap en el personal, a més de problemes 
respiratoris. 

 
- Les males olors també s’acumulen davant la impossibilitat de ventilar (en 

ginecologia existeixen varietat i quantitat d’aquestes olors, donada l’especialitat). 
 
- Tot això és molest pels professionals de l’equip però no menys per les pacients que 

han de patir aquest ambient, a vegades han d’esperar entre visita i visita a què es 
ventili la consulta. 

 
- L’absència de llum natural, ús d’ordinadors i ecògrafs, fa que la majoria del 

personal tingui problemes visuals i disminució de la visió. 
 
- Un altre punt important és la seguretat en cas d’incendi. La sortida d’emergències 

queda en la mateixa façana que la de l’ASSIR i no hi ha possibilitat d’evacuar a les 
persones que estiguin a la sala, ni a les consultes 2-3-4-5-6 i despatxos de 
coordinació. 

 
Aquesta reivindicació va acompanyada d’una recollida de signatures amb el suport de 
la ciutadania i amb el suport de la Marea Blanca de Cornellà. En aquest moment es 
supera el miler de signatures recollides i seguirà en marxa aquesta campanya fins que 
no sigui atesa justa petició. 
 
Es per tot l’anteriorment exposat, que proposem al Ple per a la seva aprovació els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar a l’ICS, com a titular responsable del manteniment de les citades 
instal·lacions, solucionar immediatament els possibles problemes d’insuficiència del 
sistema de ventilació i aire condicionat, així com aspectes d’il·luminació apropiada pel 
correcte exercici de les activitats que es realitzen al centre. 
 
Segon.- Demanar a l’ICS que procedeixi a la reordenació dels espais del local del 
carrer Bellaterra de la nostra ciutat, per reubicar el citat servei en cas que sigui 
possible i en cas contrari buscar una nova ubicació a la nostra ciutat per a l’ASSIR. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ASSIR, a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com als grups parlamentaris, a les entitats de l’àmbit 
de la dona i la salut de Cornellà de Llobregat, a la Marea Blanca i la Marea 
pensionista de Cornellà de Llobregat, al Consell Municipal de la Dona i, per tant, a les 
entitats membres del Consell de la Dona i als sindicats amb representació a l’ICS 
 
Quart.- En el cas que l’ICS no pugui reubicar l’ASSIR al local del carrer Bellaterra, 
l’Ajuntament facilitarà la recerca d’un local adient. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:04:47 al 03:15:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4
432945c0000?startAt=11087.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes, que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Al llarg de les línies 94 i 95 hi ha bastants parades que no disposen de marquesines en 
les quals protegir-se del sol i de la pluja, amb la particularitat que alguna d'elles es 
troben en llocs on no existeix la possibilitat ni de protegir-se sota una balconada ja 
que estan en zones en les quals pràcticament no hi ha res al voltant.  
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=11087.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5c0ba016015c4432945c0000?startAt=11087.0
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Són les persones grans les que principalment se senten afectades per aquesta 
deficiència que pel que sembla en el seu moment, quan es va fer aquesta observació, 
la resposta va ser que si no hi ha publicitat no hi ha marquesina. 
 
Crec que les usuàries i els usuaris del transport local mereixen una mica més que 
esperar que vingui l'empresa publicitària de torn a posar aquesta protecció i que 
l'Ajuntament posi remei perquè justament són les persones grans a qui més afecta 
aquesta deficiència i els qui ho han demanat. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Que no s'utilitzi, si pot ser, no s'utilitzi la revista “Cornellà Informa” per atacar ni 
mentir sobre persones que després no poden utilitzar el mateix mitjà per defensar-se. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En què consisteix el conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament sobre la gestió de 
l’ASSIR? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Per què es va canviar la ubicació de l’ASSIR i qui va prendre aquesta decisió? 

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

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’han presentat verbalment dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Sent conscient que tenim una Comissió de seguiment de mocions, tenim especial 
interès a saber quin és l'estat de dos d'elles que es van aprovar en el seu moment. 
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Un, si sabem ja la data exacta de l'engegada del Consell del Comerç que ja s'ha 
aprovat al començament d'aquest mandat. I ens han arribat notícies que es posarà en 
marxa amb caràcter, gairebé immediat. I volíem saber la data de posada en marxa. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
I en segon lloc en què tràmit es troba la remodelació de la plaça Almeda la Vella. 

... 
 
 
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: 
... 
 
En relació al nou Reial Decret sobre el bo social que ha establert el Ministeri 
d’Energia, del qual el període d’al·legacions finalitza el 31 d’aquest mes. I que 
bàsicament, el que per nosaltres hem vist d’aquest Decret el que fa és, sobrecarrega 
els serveis socials municipals obligant-nos de nou a fer més informes. Ens suposarà 
l’agilitat i la despesa d’haver de pagar el 50% de les factures quan creiem que hauria 
d’haver-la fet, aquest cost d’aquestes factures dels impagaments de llums 
majoritàriament haurien de ser de les companyies i no dels Ajuntaments. 
 
I alhora, doncs, també perjudicarà a la gent amb dependència energètica. No acaba 
de definir els límits de les famílies vulnerables. Crec que és un Decret que els Serveis 
Socials municipals coneixen. Nosaltres pregaríem que en la mesura que el mon local 
s’està mobilitzant aquests dies per presentar al·legacions que l’equip de govern 
estudiï la possibilitat d’afegir-se a aquestes al·legacions al Reial Decret, perquè 
entenem que no té res a veure amb les mocions que hem aprovat en aquest Ple ni té 
res a veure amb les conclusions del Congrés de Pobresa Energètica on hi van anar. 
 
Crec que és una nova presa de pel de les companyies elèctriques i que molt té a veure 
amb l’esperit del que hauria de ser un bo social que entengui la vulnerabilitat de les 
famílies que no poden pagar la llum. 
 
Per tant, pregaríem a l’equip de govern que estudiï la possibilitat d’afegir-se a 
aquestes al·legacions. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Estem tenint un mes de maig especialment calorós i tornem a trobar-nos en la 
situació que molts dels equipaments municipals no han regulat/ajustat ni la 
calefacció, ni els aires condicionats. A l’edifici de NL on imparteixen classes cada dia, 
el dia 10 de maig encara estava la calefacció engegada i els hi van traslladar que fins 
el dia 12 de maig no s’apagaria. A dia d’avui encara no tenen els aires condicionats 
engegats i es veuen obligats a realitzar les classes amb condicions gens adequades, 
amb les finestres obertes i tot i així havent de patir temperatures molt elevades. La 
situació per als treballadors/es i per als alumnes és insostenible. No és l’únic 
equipament municipal que no està ben regulat, com a exemples propers tenim Can 
Vallhonrat i les pròpies dependències de l’Ajuntament. 
 
Preguem es revisi i posi solució immediatament. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Agbar gestiona el Parc del Museu de les Aigües de Cornellà, durant aquesta 
legislatura i anterior ha anat presentant diferents projectes que afecten a tot l’espai 
del parc. L’últim han estat els projectes dels nous edificis del restaurant, de la botiga 
del museu i altres remodelacions. Per la premsa hem tingut notícia que es vol 
reconstruir una cascada de Gaudí i som coneixedors que en els propers anys tenen 
intenció de fer més canvis en l’entorn del Museu de les Aigües. Valorar els projectes 
individualment no permet saber com acabarà essent tot l’entorn. 
 
Preguem que s’insti a Agbar que presenti a l’Ajuntament un Pla Director de les 
actuacions que tenen previstes i/o contemplades en els propers anys per poder 
establir quin és el seu plantejament general dins de l’entorn del parc. 

... 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El passat dia 15 de maig es va fer una aplicació fitosanitària a l’arbrat viari i es van 
fer un seguit de recomanacions per evitar possibles efectes nocius per a persones, 
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animals i aliments. Quin producte es va aplicar? Si es va aplicar dissolt amb aigua, 
quina va ser la proporció de la dilució aplicada? Quina empresa en concret es va 
encarregar de fer l’aplicació? 

... 
 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor: 
... 
 
Atès la pregunta feta al Ple sobre el tractament fitosanitari de la nit del 15 de maig 
d’enguany. 
 
INFORMO, que en aquesta data es van tractar diversos carrers amb arbres de la 
ciutat i ubicats als barris Almeda, Gavarra, Padró i Sant Ildefons.  
 
Els cartells informatius els col·loquen per tal de donar informació del tractament en 
qüestió, a la ciutadania, tal com recomana el Departament d’Agricultura de la 
Generalitat i el Ministerio de Agricultura del Estado. La informació donada es per 
informar sobretot a les persones sensibles i per poder preveure tancar finestres i que 
el producte no entri dins les vivendes. 
 
En el tractament es va utilitzar la matèria activa Imidacloprid 20%. Aquest producte 
està dins el llistat de productes autoritzats pel Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio i Ambiente i evidentment dins dels productes autoritzats del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació. 
 
La proporció utilitzada va ser de 60 centímetres cúbics per 100 litres d’aigua. 
 
L’Empresa que va fer el tractament és: FITUNATUR tractaments fitosanitaris, és una 
empresa especialitzada a aquestes tasques. 
 
Cal dir que l’empresa Tecsalsa que és la que contracta el servei, a petició nostra està 
estudiant fer tractaments mitjançant Endoteràpia o Lluita Biològica en algun carrer o 
zona en concret. Tractaments molt menys nocius que els tradicionals. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Quina és la regulació dels aires condicionats i calefacció dels equipaments municipals 
i quan tindrem les dades de l’estudi/auditoria que l’Ajuntament va dir que faria? 

... 
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Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Els períodes d’Aire Condicionat y calefacció són els següents 
 
HIVERN (CALEFACCIÓ) 
 
D’octubre a abril 
 
ESTIU (AIRE CONDICIONAT) 
 
De maig a setembre 
 
En quant a les temperatures que han de tenir els edificis adjunto Butlletí Oficial de 
l’Estat que les regula. 
 
En quant a les incidències que descriu del NL, Vallhonrat i les dependències de 
l’Ajuntament, els canvis s’han de fer dependència per dependència, ja que els canvis 
no son automàtics i això crea un problema quan les temperatures exteriors passen del 
fred a la calor d’un dia a l’altre, però a la segona quinzena de maig ja estaven tots els 
canvis efectuats. 
 
En quant a l’estudio/auditoria s’ha rebut a l’Àrea de Política Territorial al mes de 
maig i en aquests moments està sent avaluat pels tècnics d’aquesta Àrea, després es 
posarà a disposició de tots els grups municipals. 
 
Butlletí Oficial de l’Estat 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 298 Viernes 11 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 
104926 c) Pública concurrencia: 
 
Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y 
similares. 
 
Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.  
 
Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.  
 
Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.  
 
A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas en el 
Código Técnico de la Edificación, documento básico SI – Seguridad en caso de 
incendio. Se considera recinto al espacio del edificio limitado por cerramientos, 
particiones o cualquier otro elemento separador.  
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I.T. 3.8.2 Valores límite de las temperaturas del aire:  
 
1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican 
en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores:  
 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación 
de calor por parte del sistema de calefacción.  
 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación 
de frío por parte del sistema de refrigeración.  
 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento 
de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.  
 
Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y 
mantenimiento de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con 
independencia de las condiciones interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 
o en la reglamentación que le hubiera sido de aplicación en el momento del diseño de 
la instalación térmica.  
 
2. Las limitaciones de temperatura del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de lo 
establecido en el anexo III del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 
No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que 
justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan 
de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una 
separación física entre este recinto con los locales contiguos que vengan obligados a 
mantener las condiciones indicadas en el apartado 1.  
 
I.T. 3.8.3 Procedimiento de verificación:  
 
La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que 
debería tener, según el apartado 1 de la I.T. 3.8.2, se visualizarán mediante un 
dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y frecuentado por las personas que 
utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas 
dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de ± 0,5 
ºC. Este dispositivo será obligatorio en los recintos destinados a los usos indicados en 
el apartado 1 de la I.T. 3.8.1.2 anterior, cuya superficie sea superior a 1.000 m2.  
 
El número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de 
superficie del recinto. En el caso de los edificios y locales de uso cultural del apartado 
c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de acceso.  
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El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán 
mediante carteles informativos las condiciones de temperatura y humedad límites 
que se establecen en la I.T. 3.8.2.  
 
cve: BOE-A-2009-19915 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta que, una 
vegada traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem a l'equip de govern que les resposta a les preguntes que realitzen els grups 
municipals en el Ple siguin més elaborades i no contestades amb monosíl·labs o fins i 
tot amb faltes d'ortografia, ja que demostren una falta de respecte cap a l'oposició i 
amb poques ganes de facilitar la informació requerida 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Preguem a l'equip de govern que deixi de jugar a dues bandes, és a dir, en missa i 
repicant, i sigui conseqüent amb la moció que va aprovar sobre el laïcisme de la 
nostra ciutat i que l'Ajuntament deixi de recolzar institucionalment a festejos i 
activitats religioses, tals com la Romeria de San Isidro 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Té l'equip de govern elaborat un Pla Director d’Equipaments amb tots els locals 
municipals on s'estableixi la seva situació, ús actual, cessió, desús o rehabilitació?. 
 
I en el cas que la resposta sigui afirmativa, aquest grup municipal voldria tenir accés 
al mateix. 

... 
 



 
 

 
 

 
Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú – Crida 
per Cornellà (CEC-CPC) 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En relació a l’Estadi Municipal de Fútbol, tenim coneixement de que només es rega la 
gespa quan juga el primer equip masculí de la UE Cornellà. Entenem que això 
contravé la normativa i que, a més, no genera les condicions adients quan juguen la 
resta d’equips. 
 
I per això, el que pregaríem és que es combini el compliment de la normativa amb, 
evidentment, la sostenibilitat ecològica. Però que també es generin les condicions 
optimes perquè puguin jugar tots els equips. 

... 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Que es revisin els guals de la ciutat i aquells que ja no paguen la taxa municipal per 
tenir el gual, que es procedeixi a la retirada de les plaques i que s’habilitin aquests 
aparcaments sense portar a confusió. 

... 
 

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
A l’anterior Ple els hi vam formular una pregunta relativa al tipus de control que es 
feia a les instal·lacions esportives municipals. De fet, els hi recordàvem tal i com 
aquest Grup Municipal ha fet arribar una informació relativa a que no s’havia donat 
un procés de subrogació en relació amb uns treballadors perquè l’equip de govern 
entenia que volia controlar amb altres treballadors l’accés a una determinada 
instal·lació esportiva. 
 
Nosaltres ja els hi dèiem que no teníem una informació directa sobre aquest concret 
assumpte, però si que ens ho havien traslladat així. I la pregunta que fèiem era molt 
senzilla, que era, en que consistia aquest control que es podria estar fent per part de 
l’Ajuntament a les instal·lacions esportives de caràcter municipal? 
 
Nosaltres pensàvem que era senzilla, potser no la vam formular adequadament, però 
la resposta que rebem és, es demana aquella informació de dades necessària directa 
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o indirecta per complir el Reglament regulador del servei municipal, el Decret 
21/2016, les bases particulars reguladores, les bases particulars reguladores de la 
convocatòria del procediment de concessió. Potser ens vam explicar malament, però 
la pregunta que evidentment nosaltres estàvem fent era sobre les dades concretes. I, 
per tant, els hi tornem a formular exactament la mateixa pregunta, a veure si ara 
tenim més fortuna en quant a la capacitat que podem traslladar de fer-nos entendre. 
 
I seria tant senzilla com que si s’està fent algun control concret sobre l’accés a 
instal·lacions esportives municipals i quines dades concretes s’obtenen, si s’està fent 
aquest control a l’accés d’instal·lacions esportives municipals. 

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

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 25 de maig de 2017, la qual ha estat aprovada en data 29 de juny de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 30 de juny de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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