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ACTA PLE NÚM. 8/17 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 20 DE JULIOL 2017 
 

 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 20 DE JULIOL DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 20 de 
juliol 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. 
 
 

ASSISTENTS1 
 
 
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. Rocío 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 

                                           
1 El senyor Jorge García Mulet, tal i com consta en aquesta acta, s’incorpora durant la celebració de la sessió. 
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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. 7/2017, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JUNY D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 7/2017 

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 00:01:25 al 00:02:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=85.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=85.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=85.0
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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, senyor/a 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. 3345 de data 27 de juny 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març i constituït el nou Ajuntament, i dins de les mesures de configuració del 
nou Cartipàs municipal, mitjançant Decret núm. 2798/2015, de 15 de juny, en la nova 
redacció donada a aquest per Decret núm. 2802/2015, de 28 de juny, es va 
determinar el règim de delegacions de competències d’aquesta Alcaldia en els 
membres de la Corporació durant aquest mandat, el qual va estar vigent fins que, 
com a conseqüència d’una nova organització municipal, es va procedir a l’establiment 
d’un nou règim de delegacions de competències de l’Alcaldia mitjançant nou Decret 
núm. 1698/2016, de 19 d’abril, que segueix vigent actualment. 
 
Atès que en aquests moments resulta necessari tornar a reconsiderar algunes de les 
previsions d’aquest règim general de delegacions de competències, amb l’objecte 
d’adequar-les a les noves necessitats de funcionament d’aquesta entitat que es 
plasmaran en un futur pròxim en una modificació de l’Organigrama municipal, amb 
l’objecte d’incorporar, dins de l’organigrama de l’Alcaldia, una nova Àrea d’Estudis i 
Actuacions ambientals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
1698/2016, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el règim de delegacions de 
competències de l’Alcaldia, respecte dels extrems següents: 
 

1. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 

 

 Es modifica el punt 1.6 que resta redactat en els termes següents: 
 

1.6. Les competències en matèria de transport i mobilitat urbana no incloses en  
punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 

 

2. ÀREA D’INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA 

 

 Es modifica el punt 2.2, que resta redactat en els termes següents: 
 

2.2. Impuls, gestió, direcció i control dels programes d’estudis relacionats amb 
els plans de sostenibilitat medi ambientals, ambientalització del paisatge i 
espai urbà, qualitat ambiental, mobilitat urbana peatonal, elèctrica i en 
bicicleta, així com a l’execució de les actuacions derivades d’aquests, que es 
materialitzin en  la realització de programes i obres municipals relacionades 
amb el Pla d’actuació Cornellà Natura que en cada exercici el Pressupost 
municipal assigni a l’Àrea. 
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3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

 S’incorpora un nou punt 3.13 amb la redacció següent:  
 

3.13. Impuls, gestió i direcció del programa i pla d’actuació Pla director 
comunitari a Sant Ildefons.  

 

 Es suprimeix el punt 3.17. 
 

 Es modifica la numeració dels anteriors punts 3.13 a 3.16, que passen a ser els 
punts 3.14, 3.15, 3.16 i 3.17.   

 

 Es dona nova redacció als punts actuals següents: 
 

3.16. Les competències relacionades amb la gestió, direcció i control del medi 
ambient, no incloses en punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 

 
3.17. Les competències relacionades amb la direcció de polítiques en matèria de 

sostenibilitat, tant respecte dels edificis, equipaments i instal·lacions 
municipals (estalvi d’aigua, estalvi i eficiència energètica, mitigació del 
canvi climàtic, ambientalització de les compres i contractes municipals, 
etc.), com respecte de les accions que impulsi l’Ajuntament en relació amb 
immobles privats, en ambdós casos quan no es puguin considerar incloses 
en punt 2.2 de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència. 

 
3.18. Impuls, gestió i direcció de l’Oficina Municipal d’eficiència energètica. 

Comunicació i educació ambiental. 
 
 
Segon.- El règim jurídic i d’exercici d’aquestes competències serà el mateix que el 
establert en el Decret número 1698/2016, de 19 d’abril, respecte de la resta de 
delegacions.  
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí 
d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 178 del ROM, en concordança amb l’article 44.2 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i difondre-la, 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.- Comunicar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la 
delegació de competències de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores 
següents a la seva efectivitat no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 23.7 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
 
- Decret núm. 3482 de data 7 de juliol 
... 
 
Atès el decret de l’Alcaldia 2798/15 de data 15 de juny, en exercici de les facultats 
conferides pels articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, concordants amb 
l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós 
de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 67.2 del ROM, 
aquesta Alcaldia va establir el règim de delegacions de competències de caràcter 
general dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, en favor de 
diferents Regidors i Regidores i les modificacions introduïdes pel decret de l’Alcaldia 
1698/16 de data 19 d’abril, respecte de les delegacions anteriorment establertes,  
 
Atès que pel decret de l’Alcaldia 2020/16 de data 20 d’abril, es va aprovar 
l’Organigrama Municipal, per tal de dotar les citades delegacions dels mitjans 
organitzatius i humans necessaris amb l’objectiu dotar d’una major celeritat, eficàcia 
i eficiència l’actuació municipal, 
 
Considerant que el citat organigrama suposava una profunda redefinició dels circuits 
de tramitació administrativa que, tal com es preveia a l’informe d’acompanyament, 
haurien de ser objecte d’ajustos definitius que concretessin l’estructura final de 
l’organització, 
 
Atès el decret de l’Alcaldia 662/17, de 3 de febrer, pel qual es va crear l’Agència 
d’Estudis i Actuacions Ambientals, com a instrument de naturalesa consultiva, com a 
àmbit de coordinació i com a òrgan complementari de l’organització, amb 
dependència jeràrquica d’aquesta Alcaldia; amb  els objectius  estratègics relacionats 
amb l’orientació, anàlisis, planificació,  promoció i sensibilització, i vista la necessitat 
de donar una perspectiva més executiva als projectes i obres relacionats amb el Pla 
d’Actuació Cornellà Natura, 
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Atès es que estableixen els articles 21.1 lletres a. h. i s. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
concordants amb l’article 53.1 lletra b. i lletra i. I lletra u. del Decret Legislatiu 2/2003 
de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya a l’article 67 punt 1.1. i punt 1.8., aquesta Alcaldia considera convenient 
l’establiment de l’Organigrama Municipal per tal de plasmar l’organització de 
l’administració executiva de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
Atès l’informe elaborat pel Director de Recursos Humans  amb el vist i Plau del Tinent 
d’Alcalde d’Economia i Governança. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efectes del dia 30 de juny de 2017, el decret de l’Alcaldia 
662/2017 de 3 de febrer, pel qual es constituïa l’Agència d’Estudis i Actuacions 
Ambientals i el decret de l’Alcaldia 1760/17 de data 6 d’abril, pel qual s’assignava a la 
funcionària d’aquest Ajuntament Sra. Virginia Vallvé Cádiz, en tant que Coordinadora 
de l’Agència d’Estudis i Actuacions Ambientals, un complement específic determinat. 
 
Segon.- Aprovar el nou organigrama funcional de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, que s’adjunta i forma part integrant del present acord, que haurà d’entrar 
en vigor en la seva totalitat el 1 de juliol de 2017. 
 
Tercer.- Executar totes les actuacions administratives i econòmiques que siguin 
necessàries, d’acord amb en la normativa vigent, per la posta en funcionament del 
nou organigrama funcional aprovat en el punt anterior. 
 
Quart.- Delegar en el Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança, la direcció de 
l’execució de la l’ implantació de l’organigrama, d’acord amb el contingut del present 
acord. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que se celebri, així com a totes les persones designades, als efectes oportuns. 
 
Sisè.- Publicar el contingut de la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i 
al taulell d’anuncis Municipal de l’Ajuntament i difondre en compliment del Principi 
de Transparència mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposes 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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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:16 al 00:04:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=136.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
PUNT TERCER.- APROVAR L’APLICACIÓ DE L’INCREMENT 1% DE LES 
RETRIBUCIONS A PERCEBRE PEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 
D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2017. 

Aprovar l’aplicació de 

l’increment 1% de les 
retribucions a percebre pel 
personal funcionari i 
laboral d’aquest 

Ajuntament. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans, referent a l’aplicació de 
l’increment retributiu  al personal funcionari, laboral i eventual d’aquest Ajuntament i 
dels seus Organismes Autònoms, per a l’exercici 2017, 
 
Atès el que preveu l’article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’Exercici 2017, publicada al Boletín Oficial del Estado de 
data 28 de juny de 2017. 
 
Atès el que preveuen les Bases d’Execució del Pressupost d’aquest Ajuntament per 
l’exercici 2017, 
 
Atès el que s’estableix a l’article 22.2 de la Llei de Bases de Règim Local, 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent: 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=136.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=136.0
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ACORD 
 
Primer.- Aplicar amb efectes 1 de gener de 2017, un increment de l’1% sobre les 
retribucions bàsiques inclòs el concepte d'antiguitat, pagues extraordinàries, sobre les 
retribucions complementàries, complement de destí, complement específic i tram 
millora, sobre el complement de productivitat i sobre gratificacions extraordinàries a 
percebre pel personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament respecte de les 
establertes per l’exercici 2016, restant exclòs de forma expressa el personal de 
l'Escola d’Educació Especial Virolai que està subjecte a un conveni específic. 
 
Segon.- Aplicar, amb efectes 1 de gener de 2017 un increment de l’1 % respecte de les 
retribucions establertes en l’exercici 2016 al personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Actualitzar amb efectes 1 de gener de 2017 les quanties que consten en els 
articles de la Normativa de Retribucions i Provisió de Llocs de Treball del personal 
laboral d’aquest Ajuntament i dels seus Organisme Autònoms que tot seguit  
s’indiquen: 
 
a) Article 31.- Les quanties de la fórmula seran les següents: 

RJN = 170,13 Euros x VPT – 12.683,53 
 
Quart.- Incorporar el contingut de la present resolució en el nou catàleg de llocs de 
treball que es sotmeti a la consideració del Ple Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:28 al 00:07:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=268.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=268.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=268.0
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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 Municipal de 
Radiodifusió. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació de la plantilla de personal d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2017, que es va aprovar pel Ple de la 
Corporació en data 27 d’octubre de 2016, i les modificacions a la mateixa acordades 
per les sessions de Ple de data 23 de febrer i 25 de maig de 2017.  
 
Atès el Decret de l’Alcaldia núm. 3482/17, 7 de juliol, d’aprovació definitiu de 
l’organigrama 2017, pel qual, dins de l’Àrea d’Innovació i Presidència, es crea una 
nova Àrea de Gestió d’Estudis i Actuacions Ambientals; es reforça en els 
departaments administratius de les diferents Àrees amb dos places addicionals de 
Gestió Pública, i davant la necessitat de preveure les eventuals remodelacions dels 
serveis dels Mercats Municipals per causa de jubilacions de personal. 
 
Atès que per cobrir de manera adequada les previsions esmentades es fa necessària 
la creació de dos places addicionals d’Administratiu/va, corresponent a l’Escala de 
l’Administració General, així com les següents modificacions en la plantilla de 
personal funcionari:  
 

PLAÇA D’ORIGEN: RECONVERTIDA EN: 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Formació, del grup de 
titulació A-1 

1 Plaça d’Administració Especial, Sots 
Escala Tècnica, Tècnic Superior, amb la 
denominació Enginyer Industrial, del 
grup de titulació A-1. 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Educació Infantil, del grup 
de titulació A-2 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Medi Ambient, del grup de 
titulació A-1 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Educació Infantil, del grup 
de titulació A-2 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Enginyer Agrònom, del 
grup de titulació A-1 
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1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Educació Infantil, del grup 
de titulació A-2 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala Tècnica, Tècnic 
Mig, amb la denominació Gestió 
Pública, del grup de titulació A-2 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Director de Mercat, del 
grup de titulació C-1 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala Tècnica, Tècnic 
Mig, amb la denominació Gestió 
Pública, del grup de titulació A-2 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Director de Mercat, del 
grup de titulació C-1 

1 plaça de la Escala de l’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, amb la 
denominació Auxiliar de Mercat, del 
grup de titulació C-2 

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

 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 

Nombre 
Places 

Denominació Grup 

 
 
I) FUNCIONARIS/ÀRIES D’HABILITACIÓ NACIONAL 
 

1 Subescala de Secretaria A-1 

2 Subescala d’Intervenció-Tresoreria A-1 

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

6 Titulat/da A-1 

 
B) ADMINISTRATIU/TIVA 
 

100 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 
 

5 Enginyer/a Industrial A-1 

7 Arquitecte/a A-1 

12 Advocat/da A-1 

2 Arxiver/a A-1 
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5 Ciències econòmiques i empresarials A-1 

3 Psicòleg/a A-1 

1 Educació A-1 

 
B) TÈCNIC DE GRAU MIG 
 

18 Gestió Pública A-2 

8 Arquitecte/a Tècnic/a A-2 

1 Enginyer/a Tècnic/a A-2 

2 Salubritat Pública A-2 

6 Treball Social A-2 

1 Educació A-2 

7 Sistemes Informàtics A-2 

1 Estadística A-2 

 
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 
 

4 Medi Ambient A-1 

2 Salut Pública A-1 

1 Patrimoni Cultural A-1 

1 Enginyer Agrònom A-1 

2 Inspecció Tributària A-2 

1 Inspecció  Urbanística A-2 

7 Activitats Culturals A-2 

12 Educador/a Infantil A-2 

1 Turisme i Comerç A-2 

2 Riscos Laborals A-2 

2 Consum C-1 

1 Obres C-1 

2 Activitats Esportives C-1 
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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 

3 Auxiliar de Mercat C-2 

 
3.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Oficial 1 a. Pintor S/T 

1 Cuiner/a  S/T 

 

420   

 
 
 
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  
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4 Treball  

1 Dinamitzador/a Digital  

1 Logopèdia  

3 Fisioterapeuta   

11 Mestre  

1 Mestre Psicomotricista   

20 Professor/a de Música  

5 Educador/a Infantil  

1 Educació Social  

7 Educador/a especialitzat/da  

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  
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5.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Encarregat/da  

2 Oficial 1 a. Fuster  

3 Oficial 1 a. Serraller  

2 Oficial 1 a. Fontaner-Electricista  

3 Oficial 1 a. Pintor  

4 Oficial 1 a. Jardiner  

4 Oficial 1 a. Paleta  

5 Oficial 1ª Conductor  

1 Oficial 1 a. Magatzem  

1 Oficial de Manteniment  

3 Oficial 2 a. Paleta  

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

2 Tècnic/a Comunicació  

 
1.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

3 So  

 

1 Publicitat  

 

6   

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:43 al 00:09:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=463.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=463.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=463.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
 
PUNT CINQUÈ.- ATORGAR AUTORITZACIÓ A LA COMUNITAT ISLÀMICA DE 
CORNELLÀ MESQUITA AL-TAUBA PER TAL QUE CEDEIXI EL SOLAR DEL 
CARRER CIRERERS A LA FUNDACIÓ PRIVADA AL-TAUBA, QUEDANT AQUESTA 
FUNDACIÓ SUBROGADA EN TOTS ELS DRETS I OBLIGACIONS.- 

Atorgar autorització a la 
comunitat islàmica de 
Cornellà Mesquita Al-

Tauba per tal que cedeixi 
el solar del c/Cireres a la 
Fundació Privada Al-
Tauba. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’abril de 2006 en virtut del qual es va 
aprovar definitivament l’acord previ del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 
2005 de cessió gratuïta d’una porció de terreny per a la construcció d’un centre de 
culte religiós que es descriu a continuació: 
 
Entitat/Administració a favor de la que es fa la cessió gratuïta: Comunitat Islàmica de 
Cornellà de Llobregat Mesquita Al-Tauba. 
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Descripció del bé objecte de cessió: La parcel·la de superfície 1.193 m2 i forma 
lleugerament rectangular, esta situada al carrer Cirerers, de Cornellà de Llobregat. La 
Modificació del Pla general metropolità a l’àmbit discontinu format pels polígons PA6 
i PA2 de la carretera d’Esplugues i la cruïlla de Sant Ildefons amb l’Avinguda de la 
Línia Elèctrica, aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 13 d’octubre de 2005, i publicat a efectes de la seva executivitat en 
data 22 de novembre de 2005, qualifica la parcel·la d’equipament públic de nova 
creació (clau 7b), de titularitat privada, amb l’ús cultural, religiós i docent. 
 
 
Destí del bé cedit: Construcció d’un centre de culte religiós. 
 
Les característiques de la cessió són les següents: 
 
Entitat/Administració a favor de la que es fa la cessió gratuïta: Comunitat Islàmica de 
Cornellà de Llobregat, Mesquita Al-Tauba. 
 
Finalitat de la cessió: Construcció d’un centre de culte religiós. 
 
Els fins per als quals s’atorga la cessió han d’acomplir-se en el termini màxim de 5 
anys. 
 
Els fins per als quals s’atorga la cessió s’han de mantenir de forma perpètua i 
permanent. En el supòsit de que el bé cedit no es destini a l’ús previst, o es modifiqui 
la titularitat de la cessió sense l’autorització expressa de l’Ajuntament, revertirà 
automàticament de Ple dret al Patrimoni de l’Ens Local cedent, d’acord amb les 
condicions de l’article 50 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre del Reglament de 
Patrimoni. 
 
 
Vista a la instància presentada per la Comunitat Islàmica de Cornellà Mesquita Al-
Tauba presentada en data 8 de febrer de 2017 en virtut de la qual posen de manifest: 
 
“Que conforme a la Asamblea extraordinaria celebrada en fecha 30 de octubre de 
2016, en el centre cultural islámico Al-Tauba, en carrer dels Cirerers número 92, en 
Cornellà de Llobregat, en la cual se acuerda la cesión de todos los bienes de la 
Comunidad Islàmica de Cornellà Mesquita Al-Tauba, en los mismos términos y 
condiciones y para idénticos propósitos a los que se contemplan según en el Acuerdo 
del Pleno de 27 de abril de 2006 y en escritura de data 19 de juny de 2006 , así como 
en el Convenio regulador suscrito en fecha 06 de junio a la Fundación Privada Al-
Tauba.” 
 
Així mateix i respecte a la Fundació Privada Al-Tauba 
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“Que conforme el patronato de la Fundación Privada Al Tauba, en la Asamblea 
extraordinaria celebrada en fecha 1 de noviembre de 2016 en el centro cultural 
islàmico Al-Tauba, en la calle dels Cireres, número 92, en Cornellà de Llobregat, en la 
cual aceptó la cesión de finca urbana, parcela de superficie de 1.192 m2 y 
ligeramente rectangular, ubicada en Carrer dels Cirerers, de Cornellà de Llobregat, 
inscrita en el Registro de la Propiedad con el número 49.133.” 
 
 
Vista l’escriptura 959 de data 24 de març de 2016 davant del notari Santiago Gotor 
Sánchez, de constitució de la Fundació Privada Al Tauba, amb número d’inscripció en 
el Registre General de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2990, i vist 
que la Fundació Privada Al Tauba no es troba inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
Vist que la Fundació Privada Al-Tauba entre altres finalitats fundacionals, recull el 
desenvolupament del culte i la pràctica de la religió islàmica, article 3 dels estatuts, i 
per tant es compliria la finalitat per la qual es va cedir el solar a l’anterior entitat. 
 
Vistos els informes del Director de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, del Cap 
de Departament de Patrimoni amb el vist-i-plau de la Cap de l’Àrea de Gestió Jurídica 
i Administrativa de Territori i Sostenibilitat i la Secretària General.  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Públic.  
 
Atès que l’adopció del present acord és competència del Ple, el President de la 
Comissió de Territori i Espai Públic proposa l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Atorgar autorització a la Comunitat Islàmica de Cornellà Mesquita Al-Tauba 
per tal que cedeixi el solar de 1.193 m2 del carrer Cirerers a la Fundació Privada Al-
Tauba, quedant aquesta Fundació subrogada en tots els drets i obligacions derivats 
dels acords del Ple de data 29 de juny de 2005 i del Ple de data 27 d’abril de 2006, així 
com el Conveni Regulador de la cessió gratuïta d’un immoble municipal per a la 
construcció d’un centre de culte entre l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la 
Comunitat Islàmica de Cornellà Al-Tauba de data 6 de juny de 2006, segons escriptura 
formalitzada en data 19 de juny de 2006 amb numero de protocol 1224 davant el 
notari de Cornellà Vicent Simó Sevilla.  
 
Aquesta autorització queda condicionada a: 
 
a) Al compliment del previst als anteriors acords i documents, que es donen per 
reproduïts. 
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b) A la formalització per part de la Fundació Privada Al-Tauba de nova escriptura 
pública i la seva inscripció al Registre de la Propietat, en un termini que finalitzarà 
com a màxim el proper 31 de desembre de 2017 i que incorporarà el present acord 
d’autorització de la cessió i també l’ acord d’ acceptació de la Fundació Privada Al-
Tauba i de la qual s’ haurà de aportar còpia simple al Departament de Patrimoni. 
 
La cessió es fa amb subjecció a les mateixes condicions i finalitats regulades a 
l’escriptura notarial de data 19 de juny de 2006 amb número de protocol 1224. 
 
Segon.- Si el bé cedit no es destinés a l’ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi 
destinat, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el 
qual té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat pel bé. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Comunitat Islàmica de Cornellà de Llobregat 
Mesquita Al-Tauba, a la Fundació Al-Tauba i a l’Àrea de Gestió de Programes 
d’Alcaldia, així com la Intervenció Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:07 al 00:17:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=547.0 
 
 
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 CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=547.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=547.0
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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. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
PUNT SISÈ.- DESIGNAR L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ), EN LA SEVA 
CONDICIÓ D’ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIAL, COM A ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT ALS EFECTES EXCLUSIUS DE SER RECEPTORA DE LA CESSIÓ 
OBLIGATÒRIA I GRATUÏTA CORRESPONENT AL PERCENTATGE APLICABLE 
SOBRE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
AVINGUDA DE LES FLORS.- 

Designar a Procornellà 
com a administració 

actuant als efectes 
exclusius de ser receptora 
de la cessió obligatòria i 
gratuïta projecte 

reparcel·lació del polígon 
d’actuació urbanística 
Avinguda de les Flors. 

DICTAMEN 
... 
Vista la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit delimitat pel 
polígon d’actuació urbanístic Avinguda de les Flors, del terme municipal de Cornellà 
de Llobregat. 
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Vista la petició de l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), d’19 de maig de 2017, en la seva condició d’entitat 
urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, sol·licitant la designació com a administració actuant als efectes exclusius 
de ser receptora de la cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del Projecte de 
reparcel·lació, en tràmit, del polígon d’actuació urbanístic de l’avinguda de les Flors, 
de l’esmentada modificació de planejament, de conformitat amb l’article 23, apartat 
1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós. 
 
Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició 
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós. I 
que la intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació dels Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal 
és una decisió que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial i de la Cap Jurídica de 
Política Territorial i Sostenibilitat de data 13 de juny de 2017, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a la necessitat de sotmetre aquesta designa a la publicitat 
requerida per a l’executivitat dels projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Per tot això el President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Seguretat, 
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició d’entitat urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes exclusius de ser receptora de la cessió obligatòria i 
gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de 
l’àmbit d’actuació del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 
Avinguda de les Flors, de conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 
del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar en el 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
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Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en relació al 119.2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:42 al 00:21:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=1062.0 
 
 
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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=1062.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=1062.0


 

 46 

 

Abstenció: 
 

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. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER LA REGULACIÓ DE LA RESERVA 
D’APARCAMENT EN EL SISTEMA URBANÍSTIC DOTACIONAL PÚBLIC, DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Sotmetre a informació 
pública l’expedient de 
modificació puntal del 

PGM per la regulació de la 
reserva d’aparcament en el 
sistema urbanístic 
dotacional públic. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació puntual del PGM per la regulació de la reserva 
d’aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic, de Cornellà de Llobregat, 
d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist que la Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat en data 12 de 
juny de 2017, entre d’altres aspectes tècnics, que:  
 
“(...) els objectius de la proposta de modificació son: per un costat que la reserva 
d’aparcaments per habitatge dotacional, vindrà en funció de les necessitats 
programàtiques de cadascuna de les reserves, i per tant no s’estableix cap estàndard 
mínim, i per altre, que les determinacions de l’article 4.3 de la modificació, vigent, 
poden ser alterades mitjançant un Pla de Millora Urbana o Pla Especial d’ordenació 
volumètrica”.  
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar certificació registral sobre titularitats reals i dominicals dels darrers cinc 
anys a efectes de notificació a possibles interessats. 
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El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació.  
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 13 de juny de 2017, obrant a l’expedient. 
 
En quant a l’actual tràmit, els articles 8 i 85.7 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, regulen la publicitat i participació en els processos de planejament i de 
gestió urbanística i l’audiència als ajuntaments limítrofes.  
 
Atès el que disposa el 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, en els seus articles 52.2, 
sobre les competències atribuïdes al Ple i 114.3 en relació a l’adopció d’acords que 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de 
la Corporació. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, a proposta del 
Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació puntual del PGM 
per la regulació de la reserva d’aparcament en el sistema urbanístic dotacional públic, 
de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira; a tal efecte, l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, 
mitjançant inserció d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de 
major difusió de la província, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina de govern 
obert de la web municipal, per període d’un mes, als efectes que durant aquest 
termini puguin formular-ne suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de 
planejament, les Corporacions, Associacions i particulars. 
 
La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar, a més de 
telemàticament, presencialment, de dilluns a divendres laborables, en horari de 9’30 
a 13’30 hores, a les dependències d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora i Gosch, s/n (Edifici de la Rectoria). 08940 
Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:21:29 al 00:40:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=1289.0 
 
 
 
Durant la presentació d’aquest punt, s’incorpora a la sessió el senyor Jorge 
García Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s, amb caràcter previ a la seva 
votació. 
 
 
 
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 de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=1289.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=1289.0
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Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 8 i 9 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se cap 
oposició a la proposta. 
 
 
PUNT VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE, A EFECTES INFORMATIUS, QUE S’HA 
PROCEDIT A DEIXAR SENSE EFECTES EL NOMENAMENT DEL SENYOR JORGE 
GARCIA MULET COM A PORTAVEU, I S’HA NOMENAT COM A NOU 
PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’S) AL SENYOR DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 

Donar compte al Ple el 
canvi de Portaveu del Grup 
Polític Municipal de C’s. 

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 escrit presentat pels membres que composen el Grup Polític 
Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), amb registre d’entrada núm. 
28720, de data 30 de juny, procedeixen a designar nou portaveu titular 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 
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ACORD 
 
Primer.- Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de 
l’escrit presentat pels membres que en l’actualitat composen Grup Polític Municipal 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), s’ha procedit a deixar sense efectes el 
nomenament del senyor Jorge Garcia Mulet com a Portaveu, i al nomenament del 
senyor Daniel Martinez Rodríguez com a nou Portaveu d’aquest grup. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Regidors del Grup Polític Municipal Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía (Cs), així com al Departament de Recursos Humans, pel seu 
coneixement i efectes. 
 
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. 

... 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- MODIFICAR L’ACORD PLENARI ADOPTAT PER AQUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 2 DE JULIOL DE 2015, ALS EFECTES QUE EL SENYOR 
DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DESENVOLUPARÀ LES FUNCIONS DE 
PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA (C’S). 

Modificar l’acord plenari 
adoptat per aquest 
Ajuntament el dia 2 de 
juliol de 2015 de 

desenvolupament de 
funcions. 

MOCIO 
... 
 
Mitjançant acord plenari adoptat per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 2015, es 
va procedir a la determinació del règim de dedicació i de retribucions, 
indemnitzacions i assistències dels membres d’aquesta Corporació, en el qual es va 
incloure un règim de dedicació parcial pels Portaveus d’alguns Grups polítics 
municipals que es van acollir a aquest règim, i que, amb diverses modificacions 
operades mitjançant acords posteriors respecte d’alguns Portaveus en concret, va 
restar vigent fins que es va materialitzar l’acord plenari adoptat el dia 26 de 
novembre de 2015, pel qual es va aprovar la moció presentada pel Grup municipal del 
Partit Popular (PP), relativa al fet que els grups municipals de la oposició gaudissin de 
millores tècniques i humanes que facilitessin la seva tasca. 
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Atès que en data 30 de juny de 2017 amb registre núm. 28720, ha tingut entrada en 
aquest Ajuntament, escrit del Grup Polític Municipal Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) pel qual, a la vegada que informen del canvi de portaveu del Grup, 
proposen que el seu Portaveu desenvolupi les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb 
l'article 166 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 i amb els articles 32 i següents del 
ROM, interpretats d’acord amb la seva Disposició Addicional, dins dels límits màxims 
establerts per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus 
càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’apartat 1.i) de l’article 75 ter de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres 
que poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot 
excedir de 15 i que, en aquest Ajuntament, únicament es troben en aquest règim, en 
aquests moments, l’Alcaldia, un total de sis regidors i regidores que son membres de 
la Junta de Govern local, ostenten la condició de Tinents d’Alcalde i son depositaris de 
diferents delegacions de competències de l’Alcaldia i el Portaveu del Grup polític 
municipal del PP. 
 
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 per aquest Ajuntament el dia 2 de juliol de 
2015, segons la seva redacció actual derivada de posteriors modificacions, el sentit 
que, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2017, el Portaveu del Grup Polític 
Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Daniel Martínez Rodríguez, 
desenvoluparà les seves funcions en el règim següent: 
 

 Règim: dedicació exclusiva 

 Retribució anual bruta: 49.900,00 €  
 
Els Portaveus de la resta de Grups municipals, o be ja es troben en situació de 
dedicació exclusiva i/o parcial, o be no han manifestat la seva voluntat de percebre 
retribucions periòdiques, ni exercir el seu càrrec en un règim de dedicació específica. 
 
Segon.- Aquest règim de dedicació i la seva corresponent retribució restarà sotmesa 
al règim jurídic establert als punts primer i tercer de la part dispositiva del referit 
acord plenari, la redacció dels quals resta complementada, com a conseqüència del 
contingut del punt anterior i, en conseqüència, als requeriments següents: 
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a) Aquesta retribució es percebrà prorratejada en catorze pagues, dotze 

corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les 
pagues extraordinàries de juny i desembre. 

 
El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el 
següent: 

 

 Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny. 

 Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre. 
 
 
b. La percepció d’aquesta retribució serà incompatible amb la de qualsevol altra 

retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, 
Organismes i Empreses d’elles dependents, i també serà incompatible amb les 
indemnitzacions que s’estableixen al punt quart de l’acord plenari de 2 de juliol de 
2015 anteriorment esmentat i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els 
termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord, pel seu coneixement i efectes, al Departament 
municipal de Recursos Humans i al Portaveu del Grup Polític Municipal Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía (Cs), senyor Daniel Martínez Rodríguez, fent-li constar  que 
s'entendrà acceptat aquest nou règim de dedicació i retribució de no manifestar res al 
respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d’Informació 
Municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en compliment del que disposa 
l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb els punts 8 i 9 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:40:28 al 00:46:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=2428.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2428.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2428.0
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VOTACIÓ PUNT 8 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
VOTACIÓ PUNT 9 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
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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 majoria dels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, amb el vot en contra de la Regidora 
no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez i dels Grups Municipals 
del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado Ruiz, C’s, 
senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 
Martínez Rodríguez, i l’abstenció del Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es 
Vidal Aragonés Chicharro, Angel Camacho Hervás, José David García Muñoz i 
Maria Josefa Ruiz Tienda, 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: 
 
Les intervencions relacionades amb la votació de la urgència consten en la 
Vídeo Acta de la sessió, minut 00:46:28 al 00:48:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=2788.0 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT LA REVOCACIÓ DEL 
NOMENAMENT DE LA VERGE DEL ROSER COM ALCALDESSA HONORÀRIA DE 
LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 

Aprovar inicialment la 
revocació del nomenament 
de la Verge del Roser com 

alcaldessa honorària. 

MOCIO 
... 
 
En el Ple del passat 27 d’abril de 2017 la Regidora No adscrita, senyora Maria Carmen 
López Álvarez, va presentar una moció que entre d’altres acords plantejava la 
retirada del nomenament de la Mare de Déu del Roser com Alcaldessa Honorària 
d’aquest municipi. 
 
La moció no va prosperar, i tal com es va manifestar en l’acta de sessions del Ple 
assenyalat, es va iniciar el treball per elaborar una proposta consensuada per poder 
iniciar el corresponen expedient administratiu que van subscriure els grups municipals 
del Partit Socialista de Catalunya, de Cornellà en Comú–Crida per Cornella, 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2788.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2788.0


 
 

 
 

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

 

 55 

d’Iniciativa per Catalunya els Verds–Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, de revocació del nomenament com alcaldessa Honorària 
de Cornellà de Llobregat a la Verge del Roser, concedida per acord de la Comissió 
Municipal Permanent d’aquest Ajuntament de data 13 de març de 1959.  
 
La petició es justificava en què en un “Estat Aconfessional” no procedeix que cap 
Institució Pública mantingui nomenaments honorífics d’aquestes característiques i en 
concordança amb el que preveu el nostre vigent Reglament de distincions. 
 
Aquesta Alcaldia en apreciar que hi havia raons suficients per iniciar el procediment 
de revocació del nomenament esmentat, d’acord amb el que preveu el nostre 
Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis Ciutat de 
Cornellà, va acordar iniciar el procediment administratiu i la instrucció del 
corresponent expedient previ per tal de poder examinar si les acreditacions objectives 
de la proposta podien formalment acreditar la revocació del nomenament 
d’alcaldessa Honorària de Cornellà de Llobregat, a l’empar del que preveu l’article 33 
del Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis Ciutat de 
Cornellà. 
 
Per part de la regidora instructora de l’expedient, la Tinenta d’alcalde de Cultura i 
Igualtat, s’ha procedit a la recopilació de la documentació adient, així com del 
corresponent informe tècnic per tal de poder formular la corresponent proposta. 
 
Revisada la documentació referent a la concessió de la distinció es desprèn que 
aquesta es va realitzar en el marc en què la religió catòlica estava establerta com a 
oficial a tot l’Estat, i el municipi s’adheria a aquesta Catolicitat per a realitzar el 
nomenament. 
 
Des de l’aprovació de la Constitució Espanyola de data 6 de desembre de 1978, l’Estat 
Espanyol no reconeix cap confessió com a oficial (apartat tercer del seu article setzè), 
encara que els poders públics han de tenir en compte les creences religioses de la 
societat espanyola i han de mantenir les relacions de cooperació tant amb l’Església 
Catòlica com amb les altres confessions. 
 
L’article 20 del Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i 
Premis Ciutat de Cornellà, estableix que el nomenament d’Alcalde o Alcaldessa 
Honorària ha de recaure en persones físiques, han de tenir fonamentalment una alta 
consideració per part de la Corporació i circumstàncies anàlogues a les concedides 
anteriorment. 
 
En el cas que ens ocupa no s’aprecia que es mantinguin les circumstàncies per les 
quals es va atorgar, ni tampoc s’ajusta al que preveuen els preceptes esmentats, i 
tampoc hi ha una relació de l’esmentada Verge, ni tampoc se la relaciona d’una 
forma explícita a cap acció al nostre municipi. 
 
Cal tenir cura també que la seva revocació no s’ha d’entendre com un acte que vagi 
en contra de cap creença ni tradició, sinó que només es tracta que és una designació 



 

 56 

que avui en dia no s’hauria de contemplar i, per tant, no pretén que es pugui 
considerar que amb la decisió de revisió es perd el respecte a la religió Catòlica, 
respectant-se, per tant, la Festa del Barri del Casc Antic, que té com a Patronat 
l’esmentada Verge del Roser. 
 
La proposta s’ha donat compte en la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries. 
 
Aquesta Alcaldia, presidència, eleva al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la revocació del nomenament de la Verge del Roser com 
alcaldessa honorària de la Ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Sotmetre a exposició pública la present proposta perquè durant el termini de 
quinze dies les persones que ho considerin adient puguin formular les  reclamacions i 
suggeriments que estimin convenients, a partir de l’endemà de la inserció del present 
acord al taulell d'anuncis d'aquesta Corporació, transcorreguts els quals, sense haver-
se presentat cap reclamació ni cap suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
Tercer.- Publicar el present acord en el Portal de Transparència d’aquest Ajuntament, 
i difondre el seu contingut en els diferents mitjans de comunicació local. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Departament de Patrimoni, al Gabinet 
Institucional de l’Alcaldia i a la  Secretaria General d’aquest Ajuntament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:48:41 al 01:05:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=2921.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció, és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, que constitueixen, a la vegada, les 
dues terceres parts dels regidors i regidores presents exigida pel Reglament 

Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis Ciutat de Cornellà. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2921.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=2921.0


 
 

 
 

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

 

 57 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, EN SUPORT A LA 
CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL 
PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT DE LA UNESCO.- 
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Moció Grups, en suport a 
la candidatura de la 
sardana a la llista 

representativa del 
patrimoni cultural 
immaterial de la 
humanitat de la UNESCO. 

 
MOCIÓ 
... 
 
Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la 
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, 
de la UNESCO. 
 
Atès que la sardana té al municipi de Cornellà de Llobregat una llarga tradició cultural 
que es remunta al naixement al maig de l’any 1914 de l’associació Foment de la 
Sardana de Cornellà dins de l’entitat Patronat Cultural i Recreatiu. Al 1952 va 
refundar-se i el 20 de gener del mateix any es va celebrar la primera ballada de 
sardanes a la plaça del mercat centre amb la Cobla Principal del Llobregat. 
 
Atès que a Cornellà s’organitzà el primer Aplec de la Sardana el 5 d’octubre de 1958, 
impulsat per l’associació Foment de la Sardana, entitat que al 1961 va desaparèixer; i 
que al 1971, després d’anys d’inactivitat es va celebrar el quart aplec de la sardana al 
bosc de Can Corts. 
 
Atès que a l’any 1970 va néixer una entitat sardanista a l’Orfeó Catalònia que es diria 
Grup Sardanista de l’Orfeó Catalònia per després, l’any 1971 formar part del Patronat 
Cultural i Recreatiu i passar a dir-se Agrupació Sardanista de Cornellà. 
 
Atès que l’any 1979 va néixer l’associació Amics de la Sardana de Cornellà, que 
participa de la vida cultural local i que impulsa un programa de foment de la sardana 
i de la música de cobla, que conjuga amb un programa setmanal de ràdio a l’emissora 
municipal Ràdio Cornellà des de fa 35 anys. 
 
Atès que a l’entitat Federació Aplec de Sardana, constituïda als anys 90 i que està 
integrada per l’Agrupació Sardanista de Cornellà i els Amics de la Sardana, organitza 
cada any al volts de la nostra festa major l’Aplec de la Sardana al Parc de les Aigües i 
al mes d’octubre el concurs de colles sardanistes de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que les entitats sardanistes de la ciutat formen part de la Confederació 
Sardanista de Catalunya i que ja han manifestat la seva adhesió a la candidatura de 
declarar la sardana patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. 
 
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, 
el cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut 
d’Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània. 
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Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les que ja 
formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de 
Romania o la rumba cubana. 
 
Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la 
vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. 
 
Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es 
compleixin els cinc requisits següents: 
 
1. Ser patrimoni cultural immaterial d’acord amb la definició de la Convenció. La 
sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les 
persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural 
immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins 
ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que 
la practiquen un sentiment d’identitat i de continuïtat. A més, és absolutament 
compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb el 
desenvolupament sostenible. 
 
2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent 
per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les 
reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del 
patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre 
desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els 
mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a 
l’expedient es proposaran altres accions. 
 
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja està 
prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest 
criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, 
ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives de 
futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la 
recerca. 
 
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el 
seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista 
s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva assemblea 
general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees territorials 
celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat després de 
conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S’està donant i es 
continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s’espera anar recollint el 
consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen el 
moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el 
valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure 
per a la sardana. 



 

 60 

 
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial. 
Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la Direcció General 
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en compte que la 
sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està declarada 
element festiu patrimonial d’interès nacional. Tanmateix, també s’intentarà que la 
sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui comarcal, 
municipal o altre, per reforçar el compliment d’aquest criteri. 
 
Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits 
establerts i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que 
s’hi posi. 
 
Per tot l’esmentat fins ara, els grups signants proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la 
Confederació Sardanista de Catalunya. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a les entitats Amics de la Sardana de Cornellà, 
Agrupació Sardanista de Cornellà i a la Federació Aplec de la Sardana de Cornellà de 
Llobregat, a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens de l’Associacionisme 
Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:05:18 al 01:17:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=3918.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels regidors i 
regidores presents. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=3918.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=3918.0
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SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, EN DEFENSA 
DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME I LA DESREGULACIÓ.- 

Moció de CEC-CPC, en 
defensa del sector del taxi, 

contra l’intrusisme i la 
desregulació. 

MOCIÓ 
... 
 
El sector del taxi, sector actiu i necessari del transport públic, porta uns anys patint 
problemes conjunturals a causa del moment de crisi econòmica que travessem i el 
descens consegüent del seu ús. Aquesta situació es veu agreujada tant per 
l’intrusisme que pateix el sector com per la utilització d’algunes noves i mal 
anomenades aplicacions d’economia col·laborativa. 
 
Els i les taxistes han vingut regulats tradicionalment per unes normatives amb origen 
a les seves ciutats o àrees metropolitanes. Així, han de complir normes per poder 
participar al sector, preus i condicions de competència. Això ens permet poder gaudir 
d’un servei que no únicament treballa quan considera que hi pot haver més feina sinó 
quan els ho permeten les regulacions d’aplicació. Alhora, això permet que grans 
nuclis intercanviadors de transports (aeroports, ports, estacions de tren, etc.) 
gaudeixin d’un servei de taxi gairebé immediat. Pel que fa als i les taxistes també 
suposa veure com es reparteix la feina, si bé en ocasions això també pot suposar una 
limitació en els ingressos. 
 
En definitiva, la regulació del sector permet l’existència d’un bon servei públic de 
transport gestionat pel taxi alhora que limita la competència deslleial i els nivells 
d’autoexplotació que no són compatibles amb la vida digna. Pel que fa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, parlem de 10.522 llicències de les quals 9.374 són 
titularitat d’autònoms que només en tenen una, 547 són titularitat d’autònoms amb 
més d’una llicència i 601 llicències són titularitat d’empreses. 
 
Si bé els i les taxistes porten dècades demanant a l’administració la millora de la 
regulació vigent no hi ha hagut cap tipus de demanda social per desregular el sector o 
introduir nous operadors per fer activitats de transport de persones per carretera. 
Desgraciadament les institucions de la Unió Europea i les seves recomanacions han 
servit com a excusa per iniciar durant gairebé una dècada un procés de desregulació. 
L’any 2009 es van desregular parcialment per part de l’estat espanyol els serveis 
professionals, fet que va permetre el desenvolupament dels VTC (vehicles amb 
conductor). Tal va ser la desregulació del sector que el mateix va procedir a recuperar 
expressament la limitació d’una llicència VTC per cada 30 de taxi. 
 
En els darrers anys, a banda de l’existència incontrolada d’activitats sota el paraigua 
dels VTC, s’ha procedit a una destacada via d’intrusisme a través de plataformes 
telemàtiques sota l’aparença d’economia col·laborativa. Formalment són aplicacions 
de mòbil que posen en contacte titulars de vehicles i passatge, però a la pràctica 
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esdevenen activitats de transport i relacions laborals no reconegudes. Evidentment, 
aquestes activitats no donen un servei universal, continuïtat ni compleixen les 
obligacions del servei públic del taxi sinó que actuen amb realitat d’oferta i demanda. 
Això provoca no només que per uns serveis no respectin els preus mínims de l’activitat 
regulada sinó que quan hi ha excés de demanda els preus siguin abusius. A banda, les 
condicions dels treballadors i treballadores que realitzen aquestes activitats són 
substancialment inferiors a les que gaudeixen els i les taxistes, ja siguin assalariats o 
autònoms. 
 
Davant d’aquesta realitat de competència deslleial i desregulació no controlada el 
sector del taxi no ha tingut més alternatives que la convocatòria de vagues i 
mobilitzacions. Els dies 30 de maig o 29 de juny de 2017 han esdevingut jornades 
històriques de vaga i/o mobilització en aquest sector i es preveu una nova acció pel 
dia 27 de juliol de 2017. 
 
Les peticions dels taxistes perquè no s’enfonsi el modus vivendi de 100.000 famílies a 
l’estat espanyol i de l’existència del servei públic de taxi com l’hem conegut fins ara 
passa pel desenvolupament normatiu de l’article 181.3 del Reglament de la LOTT (una 
llicència VTC per cada 30 de taxi) i l’actuació de l’administració davant de l’intrusisme 
que suposa l’existència d’aplicacions com Uber. Al respecte, encara pendents d’una 
sentència del TJUE sobre aquesta aplicació, l’Advocat General ja ha considerat a les 
seves conclusions que la plataforma d’UberPop ha de disposar de llicència de 
transport i de les autoritzacions establertes al Reglament metropolità del taxi de 
Barcelona, perquè la seva activitat pugui formar part de l’àmbit del transport. 
 
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.- Donar suport a les mobilitzacions que s’estan desenvolupant des de les 
organitzacions representatives del sector del taxi en les seves peticions d’actuació 
vers la competència deslleial i la ràtio 1 VTC/30 taxis. 
 
Segon.- Instar totes les administracions competents –Institut Metropolità del Taxi, 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Ministerio de Fomento- que facin efectives 
les actuacions necessàries per donar compliment a la limitació d’una llicència de VTC 
per cada 30 llicències de taxi i que persegueixin l’intrusisme professional d’aplicacions 
com UberPop. 
 
Tercer.- No realitzar com a Ajuntament cap gestió que pugui suposar l’ús de 
l’aplicació UberPop o d’altres de les mateixes característiques i continuar com fins ara 
contractant taxis per aquest tipus de serveis. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Asociación Profesional Élite Taxi, a l’Agrupació 
Taxi Companys, a la Asociación Empresarial del Taxi, als representants dels 
conductors no titulars de llicència (Alberto Álvarez Vega i Saad Mukhtar Tarar), a 
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l’Institut Metropolità del Taxi, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 
Ministerio de Fomento. 

... 
 
 
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 28841: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Donar suport al col·lectiu de professionals del servei del taxi metropolità de 
Barcelona, instant-lo a continuar prestant el servei amb els nivells de màxima qualitat 
i rigor. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 28843: 
... 
 
Esmena de Modificació del Segon Punt dels Acords: 
 
Segon.- Instar totes les administracions competents – IMET, Departament Territori i 
Sostenibilitat i Ministerio de Fomento- per què continuïn treballant per fer efectives 
les actuacions necessàries (...) 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:17:36 al 01:34:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=4656.0 
 
 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=4656.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=4656.0
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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’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 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. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
El sector del taxi, sector actiu i necessari del transport públic, porta uns anys patint 
problemes conjunturals a causa del moment de crisi econòmica que travessem i el 
descens consegüent del seu ús. Aquesta situació es veu agreujada tant per 
l’intrusisme que pateix el sector com per la utilització d’algunes noves i mal 
anomenades aplicacions d’economia col·laborativa. 
 
Els i les taxistes han vingut regulats tradicionalment per unes normatives amb origen 
a les seves ciutats o àrees metropolitanes. Així, han de complir normes per poder 
participar al sector, preus i condicions de competència. Això ens permet poder gaudir 
d’un servei que no únicament treballa quan considera que hi pot haver més feina sinó 
quan els ho permeten les regulacions d’aplicació. Alhora, això permet que grans 
nuclis intercanviadors de transports (aeroports, ports, estacions de tren, etc.) 
gaudeixin d’un servei de taxi gairebé immediat. Pel que fa als i les taxistes també 
suposa veure com es reparteix la feina, si bé en ocasions això també pot suposar una 
limitació en els ingressos. 
 



 

 66 

 
En definitiva, la regulació del sector permet l’existència d’un bon servei públic de 
transport gestionat pel taxi alhora que limita la competència deslleial i els nivells 
d’autoexplotació que no són compatibles amb la vida digna. Pel que fa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, parlem de 10.522 llicències de les quals 9.374 són 
titularitat d’autònoms que només en tenen una, 547 són titularitat d’autònoms amb 
més d’una llicència i 601 llicències són titularitat d’empreses. 
 
Si bé els i les taxistes porten dècades demanant a l’administració la millora de la 
regulació vigent no hi ha hagut cap tipus de demanda social per desregular el sector o 
introduir nous operadors per fer activitats de transport de persones per carretera. 
Desgraciadament les institucions de la Unió Europea i les seves recomanacions han 
servit com a excusa per iniciar durant gairebé una dècada un procés de desregulació. 
L’any 2009 es van desregular parcialment per part de l’estat espanyol els serveis 
professionals, fet que va permetre el desenvolupament dels VTC (vehicles amb 
conductor). Tal va ser la desregulació del sector que el mateix va procedir a recuperar 
expressament la limitació d’una llicència VTC per cada 30 de taxi. 
 
En els darrers anys, a banda de l’existència incontrolada d’activitats sota el paraigua 
dels VTC, s’ha procedit a una destacada via d’intrusisme a través de plataformes 
telemàtiques sota l’aparença d’economia col·laborativa. Formalment són aplicacions 
de mòbil que posen en contacte titulars de vehicles i passatge, però a la pràctica 
esdevenen activitats de transport i relacions laborals no reconegudes. Evidentment, 
aquestes activitats no donen un servei universal, continuïtat ni compleixen les 
obligacions del servei públic del taxi sinó que actuen amb realitat d’oferta i demanda. 
Això provoca no només que per uns serveis no respectin els preus mínims de l’activitat 
regulada sinó que quan hi ha excés de demanda els preus siguin abusius. A banda, les 
condicions dels treballadors i treballadores que realitzen aquestes activitats són 
substancialment inferiors a les que gaudeixen els i les taxistes, ja siguin assalariats o 
autònoms. 
 
Davant d’aquesta realitat de competència deslleial i desregulació no controlada el 
sector del taxi no ha tingut més alternatives que la convocatòria de vagues i 
mobilitzacions. Els dies 30 de maig o 29 de juny de 2017 han esdevingut jornades 
històriques de vaga i/o mobilització en aquest sector i es preveu una nova acció pel 
dia 27 de juliol de 2017. 
 
Les peticions dels taxistes perquè no s’enfonsi el modus vivendi de 100.000 famílies a 
l’estat espanyol i de l’existència del servei públic de taxi com l’hem conegut fins ara 
passa pel desenvolupament normatiu de l’article 181.3 del Reglament de la LOTT (una 
llicència VTC per cada 30 de taxi) i l’actuació de l’administració davant de l’intrusisme 
que suposa l’existència d’aplicacions com Uber. Al respecte, encara pendents d’una 
sentència del TJUE sobre aquesta aplicació, l’Advocat General ja ha considerat a les 
seves conclusions que la plataforma d’UberPop ha de disposar de llicència de 
transport i de les autoritzacions establertes al Reglament metropolità del taxi de 
Barcelona, perquè la seva activitat pugui formar part de l’àmbit del transport. 
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I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al col·lectiu de professionals del servei del taxi metropolità de 
Barcelona, instant-lo a continuar prestant el servei amb els nivells de màxima qualitat 
i rigor. 
 
Segon.- Instar totes les administracions competents –Institut Metropolità del Taxi, 
Departament de Territori i Sostenibilitat i Ministerio de Fomento- que què continuïn 
treballant per fer efectives les actuacions necessàries per donar compliment a la 
limitació d’una llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi i que persegueixin 
l’intrusisme professional d’aplicacions com UberPop. 
 
Tercer.- No realitzar com a Ajuntament cap gestió que pugui suposar l’ús de 
l’aplicació UberPop o d’altres de les mateixes característiques i continuar com fins ara 
contractant taxis per aquest tipus de serveis. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Asociación Profesional Élite Taxi, a l’Agrupació 
Taxi Companys, a la Asociación Empresarial del Taxi, als representants dels 
conductors no titulars de llicència (Alberto Álvarez Vega i Saad Mukhtar Tarar), a 
l’Institut Metropolità del Taxi, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 
Ministerio de Fomento. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, SOL·LICITANT 
ESPAIS I ZONES D’OMBRA EN EL PARC DE LA RIBERA I EN ALTRES ZONES 
INFANTILS DE LA CIUTAT.- 

Moció de C’s, sol·licitant 
espais i zones d’ombra en 

el parc de la Ribera i en 
altres zones infantils de la 
ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans entenem que la salut i el benestar dels 
cornellanencs sempre ha de ser un factor a tenir molt en compte a l’hora d’engegar 
qualsevol nova instal·lació i especialment si és a l’aire lliure. En les últimes setmanes 
amb l’arribada de l’estiu, els episodis d’ones de calor i sobretot arran de les vacances 
escolars han estat diferents els veïns i usuaris que ens han traslladat les queixes 
referent a la falta de llocs amb ombra en alguns dels principals parcs i zones infantils 
de la ciutat, especialment en el recentment reestrenat Parc de la Ribera, per poder fer 
ús de les instal·lacions a qualsevol hora del dia i estar protegits dels rajos solars. 
 
Si bé és cert, que des de les administracions i els organismes de salut s’aconsella 
evitar la pràctica esportiva o activitats d’esforç en les hores centrals del dia, es 
recomana buscar ombres, l’ús imprescindible de crema de protecció solar, barret o 
gorres, especialment per a nens i gent gran. Justament la falta de zones d’ombra 
dificulta que es puguin utilitzar i gaudir de les instal·lacions a qualsevol hora del dia. 
No entenem com una nova instal·lació, amb la inversió que ha suposat, ha descuidat 
aquest detall. (ANNEX 1) 
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Avui en el Parc de la Ribera així com en altres places i parcs infantils és difícil estar al 
resguard del sol a la zona d’activitat i de jocs infantils i especialment aquesta 
incomoditat, la pateixen gent gran i nens, principals usuaris, amb el risc de patir 
possibles esvaïments i insolacions. 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans sol·licitem a través d’aquesta moció acordar la 
instal·lació de zones d’ombra tal com s’utilitzen amb èxit en altres zones infantils de 
Cornellà, com per exemple la zona de jocs infantils del Parc de Rosa Sensat (ANNEX 
2), la zona de jocs infantils a Almeda a l’Avinguda de la Porta Diagonal (ANNEX 3) o la 
zona de jocs infantils de Plaça Extremadura, coberta parcialment (ANNEX 4) 
 
Per tot això, Ciutadans proposa al Ple de la Corporació Municipal els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un informe tècnic sobre la idoneïtat i ubicació per instal·lar zones 
d’ombres en el Parc de la Ribera, especialment a la zona d’activitat i la zona infantil 
de jocs. 
 
Segon.- Elaborar un informe tècnic sobre la idoneïtat d’instal·lar espais o zones 
d’ombra en les principals zones d’activitat i parcs infantils de la ciutat. 
 
Tercer.- Informar del present acord a les entitats i associacions de la ciutat, als 
consells municipals i a les AMPAS. 
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... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:34:49 al 01:44:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=5689.0 
 
 
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 regidors i 
regidores presents. 
 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, SOBRE LA 
REGULACIÓ DEL LLOGUER.- 

Moció d’ICV-EUIA-EP-E, 
sobre la regulació del 
lloguer. 

MOCIÓ 
... 
 
Els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona 
a causa de l’esclat de la bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització 
laboral han generat una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit 
a fenòmens com la turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions 
de fons especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats 
immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus i l’expulsió de veïnat i 
desarticulació de molts barris. Aquests processos han tingut un efecte demolidor 
sobre els preus. Només durant el 2016, els lloguers s’han encarit un 14,6% a 
Catalunya i un 16,2% a la província de Barcelona. A Cornellà de Llobregat les rendes 
mitjanes de lloguer s’han situat en els 566,36 € l’any 2016 en front dels 537,03 € de 
l’any 2015. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=5689.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=5689.0
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Aquesta situació és alarmant; l’actual regulació del lloguer desprotegeix els inquilins i 
les inquilines pel que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 
4/2013), que modificava la Llei d’Arrendaments Urbans (Ley 29/94) que entre d’altres 
temes, escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les 
causes per les que els propietaris podien recuperar l’habitatge, afeblint la posició i els 
drets dels inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia com 
a objectiu endurir les condicions donant majors facilitats per als desnonaments. 
 
Som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat que ara 
finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la reforma 
operada el 2013 i ens podem trobar davant d’una onada de famílies que expulsades 
dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer. Famílies que es 
veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i amb un contracte que 
tornaria a ser de tres anys. És a dir, d’aquí a tres anys podrien ser expulsades de les 
seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però no només podrien ser expulsades 
dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que perden a les seves veïnes i veïns 
i es transformen en aparadors per al turisme o en zones residencials només per a 
persones amb alt poder adquisitiu. Això es diu segregació urbana: les famílies amb 
menys recursos econòmics quedaran relegades als afores de les ciutats, mentre que 
els centres històrics resten fora de l’abast d’una majoria, és a dir, la màxima expressió 
de la desigualtat en el sí de les trames urbanes. 
 
 

TOTAL DE CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Cornellà de Llobregat 1.440 1.497 1.426 1.279 1.299 

Catalunya 138.621 150.200 149.733 141.767 142.714 

Font: Idescat 
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La pujada dels preus ha comportat més pobresa i més desigualtats. Catalunya és la 
comunitat autònoma de l’estat espanyol que més percentatge del sou brut destina al 
pagament del lloguer (46%) per davant del País Basc (44%), Balears (42%), Madrid 
(41%) i molt per sobre de la mitjana de l’estat (31%). 
 
En aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d’inestabilitat, d’escassetat 
d’oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial va 
preveure a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria els criteris d’acord 
per regular els arrendaments urbans a Catalunya i, en el termini de nou mesos des de 
l’entrada en vigor de la llei, s’elaboraria un projecte de llei per facilitar l’accés a 
l’habitatge de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i 
l’adopció de mesures per evitar increments desproporcionats de les rendes. Ara bé, 
les mateixes conclusions del grup de treball avancen que les competències en matèria 
de regulació del lloguer són del govern central de manera que es produirà un conflicte 
entre la Generalitat i el Govern de l’Estat Espanyol que caldrà resoldre per contribuir 
satisfactòriament a l’encaix jurídic i complementarietat funcional de les mesures 
legislatives que desenvolupin ambdues administracions. La resposta del govern 
central no s’ha fet esperar i la Generalitat va rebre el març de 2017 una comunicació 
de l’Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en relació amb diferents articles i 
disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es troba l’esmentada Disposició Final 
Sisena, de manera que el conflicte s’ha traslladat a la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat. 
 
Amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la Generalitat va 
crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei 
d’arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques com la seguretat 
en la tinença i l’assequibilitat que s’haurien de traduir en una durada major del 
contracte que permeti projectar la vida de les famílies en el seu habitatge, 
reintroduint el contracte de lloguer de cinc anys més tres, l’establiment de contractes 
de llarga durada, l’abordatge dels desnonaments per impagament de lloguer, o la 
creació d’un índex de Referència dels Preus. El grup de treball va finalitzar la seva 
tasca el passat 17 de gener de 2017 i el passat 6 de juny el Director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya va presentar les conclusions davant de la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya. 
 
L’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de fer públic a través del seu lloc web 
l’índex de referència de preus de lloguer aplicat exclusivament a 27 municipis entre 
els quals es troba Cornellà de Llobregat però molt lluny encara dels 234 municipis 
definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada de l’Annex de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi el 
decret que crearà aquest índex, el qual podríem considerar com a un primer pas en la 
intervenció del mercat de lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral d’encariment 
de les rendes. 
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L’índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades a 
l’INCASOL. Sobre aquest preu s’aplicaran criteris correctors en funció de la superfície 
del pis, la ubicació, l’antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència 
energètica. Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat immobiliari 
residencial en lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara bé, aquest 
índex és “de referència”, és adir, orientatiu. No podrà establir preus vinculants, i per 
tant la seva aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura com d’impuls i de 
caràcter informatiu cal que vagi acompanyada de mecanismes coercitius com per 
exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin 
per sota del preu marcat a l’índex, o impedir l’accés a l’aval del lloguer que dóna la 
Generalitat als que el lloguin per sobre d’aquest preu. 
 
Els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l’índex, ja que la seva 
aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin acollir-s’hi, però 
també pot servir com a política inspiradora per al govern central, per tal que amb els 
instruments de política fiscal (per exemple a l’impost sobre la renda o el de societats 
als propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament els lloguers que es trobin 
per sota o per sobre de l’índex. 
 
En definitiva, aquesta mesura per a ser efectiva hauria d’anar acompanyada d’una 
nova llei d’arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels 
lloguers per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant 
imports proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats 
bàsiques –alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat. 
Una mesura que hauria d’anar associada a l’impuls i reforçament de les polítiques 
d’habitatge, tendents a contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge 
oferint seguretat d’allotjament a les famílies. 
 
Atès que l’Acord Social 2016-2020 de Cornellà de Llobregat “Per una ciutat inclusiva i 
igualitària” declara en el seu punt 1.5 com a un objectiu estratègic la defensa del dret 
a l’habitatge. 
 
Atès que un dels punts incorporats en el Pla d’Actuació de Mandat recentment 
aprovat estableix l’objectiu de potenciar el funcionament de l’Oficina Local 
d’Habitatge per tractar de satisfer totes les necessitats que –per diferents raons- fins 
ara no s’han pogut satisfer en matèria d’habitatge. 
 
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els ens 
locals de la demarcació, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació i 
la generació d’instruments per a gestionar millor les polítiques d’habitatge i que en 
l’actualitat compta amb un total de 84 ens locals adherits dels 311 de l’àmbit 
territorial de Barcelona. Cornellà de Llobregat no es troba entre aquests 84 ens locals 
adherits. 
 
El grup d’ICV-EUIA-EP-E proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Instar el govern de l’Estat què reguli el mercat privat de lloguer impedint 
increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti 
d’autonomia i capacitat als ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers 
amb el nivell de rendes de la població i les característiques de l’habitatge i del barri i 
puguin intervenir per impedir lloguers abusius. Els criteris d’una llei de lloguer han de 
considerar l’habitatge com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no 
facilitar la inversió i especulació amb ella. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment 
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de mínims: 
 
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la 

finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació “de facto” del 
desnonament exprés). 

 
b) Ampliar el límit legal per prorrogar tàcitament el contracte de lloguer, de 3 a 5 

anys, com a mínim. 
 
c) Reinstaurar l’obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a 

l’índex de preus de consum (IPC). 
 
Tercer.- Adherir l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge, espai d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi 
d’experiències entre els ens locals i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de 
fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió 
d’instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als serveis locals 
d’habitatge (oficines, borses i altres) per a gestionar millor les polítiques d’habitatge 
de proximitat. 
 
Quart.- Treballar de forma mancomunada amb els municipis propers i les institucions 
supramunicipals per construir un parc públic de lloguer utilitzant, entre d’altres, els 
habitatges buits de grans tenidors d’habitatge que no estiguin complint la seva funció 
social, mitjançant la seva cessió obligatòria a les administracions públiques que així 
ho exigeixin. Tot això tenint en compte que haurà de ser el Govern de Catalunya les 
que tinguin la capacitat de generar i gestionar aquest parc i establir, si així ho 
decideixen, uns objectius mínims de percentatge d’habitatge públic del seu parc total. 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat que presenti urgentment el decret que 
regularà l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, incrementant els 
municipis que l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de publicitar, així com 
mesures incentivadores i coercitives respectivament als lloguers que es trobin per 
sota o per sobre de l’índex. 
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Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a impulsar polítiques de rehabilitació 
habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, similars a les propostes que 
han desenvolupat altres ciutats (Paris, Berlin, Londres...) que afronten problemes 
semblants. 
 
Setè.- Instar la Diputació de Barcelona a crear un nou instrument de concertació 
econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’aquells habitatges que es posin 
a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi. 
 
Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ministerio de Fomento, el Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els grups polítics del Congrés, 
Senat i Parlament de Catalunya i les associacions de veïns i veïnes 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 28844: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat que reguli i acordi amb la Generalitat de Catalunya 
l’establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs 
reguladors propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui legislar 
sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats en el 
preu dels lloguers o, en el seu cas, que doti d’autonomia i capacitat a la Generalitat 
de Catalunya i a les administracions locals per avançar en l’establiment de mesures 
que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i 
les característiques de l’habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter 
transversal, amb la implicació de totes les administracions i agents implicats, per 
impedir lloguers abusius, d’acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. Els criteris d’una llei de lloguer han de considerar l’habitatge 
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i 
especulació amb ella. 
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Esmena de Modificació del Segon Punt dels Acords: 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment 
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de mínims: 
 
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la 

finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació “de facto” del 
desnonament exprés). 

 
b) Establir una temporalitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga 

tàctica, estimulant alhora l’establiment de contractes de lloguer de llarga durada i 
de caràcter estable. 

 
c) Reinstaurar l’obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a 

l’índex de preus de consum (IPC). 
 
 
Esmena de Modificació del Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Treballar de forma mancomunada (...) a les administracions públiques que 
així ho exigeixin. Tot això tenint en compte que hauran de ser el Govern de 
Catalunya i les administracions municipals les que tinguin la capacitat de generar i 
gestionar aquest parc i establir, si així ho decideixen, uns objectius mínims de 
percentatge d’habitatge públic del seu parc total. 
 
Esmena de Modificació del Cinquè Punt dels Acords: 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat que presenti, una vegada s’hagi 
determinat amb els ajuntaments implicats que és una eina operativa i útil per al seu 
objectiu, el decret que regularà l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, 
incrementant els municipis que l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de 
publicitar, així com mesures incentivadores i, si s’escau, coercitives, als lloguers que es 
trobin per sota o per sobre de l’índex. 
 
 
Esmena de Modificació del Sisè Punt dels Acords: 
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a continuar amb les actuacions per a lluitar 
contra gentrificació a través dels ajuts al pagament de l’habitatge i l’ampliació del 
parc públic d’habitatge i de l’oferta d’habitatge de lloguer social, així com a impulsar 
polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, 
similars a les propostes que han desenvolupat altres ciutats (París, Berlín, Londres...) 
que afronten problemes semblants. 
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Esmena d’Addició al Vuitè Punt dels Acords: 
 
Setè.- Comunicar els presents acords (...) i Parlament de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona i a les associacions de (...). 

... 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat que reguli i acordi amb la Generalitat de Catalunya 
l’establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs 
reguladors propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui legislar 
sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats en el 
preu dels lloguers o, en el seu cas, que doti d’autonomia i capacitat a la Generalitat 
de Catalunya i a les administracions locals per avançar en l’establiment de mesures 
que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i 
les característiques de l’habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter 
transversal, amb la implicació de totes les administracions i agents implicats, per 
impedir lloguers abusius, d’acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. Els criteris d’una llei de lloguer han de considerar l’habitatge 
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i 
especulació amb ella. 
 
 
Esmena de Modificació del Segon Punt dels Acords: 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment 
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de mínims: 
 
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la 

finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació “de facto” del 
desnonament exprés). 

 
b) Establir una temporalitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga 

tàctica, estimulant alhora l’establiment de contractes de lloguer de llarga durada i 
de caràcter estable. 

 
c) Reinstaurar l’obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a 

l’índex de preus de consum (IPC). 
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Esmena de Modificació del Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Treballar de forma mancomunada (...) a les administracions públiques que 
així ho exigeixin. Tot això tenint en compte que hauran de ser el Govern de 
Catalunya i les administracions municipals les que tinguin la capacitat de generar i 
gestionar aquest parc i establir, si així ho decideixen, uns objectius mínims de 
percentatge d’habitatge públic del seu parc total. 
 
 
Esmena de Modificació del Cinquè Punt dels Acords: 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat que presenti, una vegada s’hagi 
determinat amb els ajuntaments implicats que és una eina operativa i útil per al seu 
objectiu, el decret que regularà l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, 
incrementant els municipis que l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de 
publicitar, així com mesures incentivadores i, si s’escau, coercitives, als lloguers que es 
trobin per sota o per sobre de l’índex. 
 
 
Esmena de Modificació del Sisè Punt dels Acords: 
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a incrementar les actuacions per a lluitar 
contra gentrificació a través dels ajuts al pagament de l’habitatge i l’ampliació del 
parc públic d’habitatge i de l’oferta d’habitatge de lloguer social, així com a impulsar 
polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, 
similars a les propostes que han desenvolupat altres ciutats (París, Berlín, Londres...) 
que afronten problemes semblants. 
 
 
Esmena d’Addició al Vuitè Punt dels Acords: 
 
Setè.- Comunicar els presents acords (...) i Parlament de Catalunya, a la Diputació de 
Barcelona i a les associacions de (...). 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:44:12 al 02:13:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=6252.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=6252.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=6252.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

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

... 
 
Els canvis en el mercat immobiliari als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona 
a causa de l’esclat de la bombolla immobiliari, la restricció del crèdit i la precarització 
laboral han generat una demanda dels habitatges en règim de lloguer. Aquest fet unit 
a fenòmens com la turistificació, la gentrificació de determinats barris i les operacions 
de fons especulatius internacionals que estan invertint els seus actius en propietats 
immobiliàries, ha comportat un augment desmesurat dels preus i l’expulsió de veïnat i 
desarticulació de molts barris. Aquests processos han tingut un efecte demolidor 
sobre els preus. Només durant el 2016, els lloguers s’han encarit un 14,6% a 
Catalunya i un 16,2% a la província de Barcelona. A Cornellà de Llobregat les rendes 
mitjanes de lloguer s’han situat en els 566,36 € l’any 2016 en front dels 537,03 € de 
l’any 2015. 
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Aquesta situació és alarmant; l’actual regulació del lloguer desprotegeix els inquilins i 
les inquilines pel que fa a la durada del contracte, especialment arran de la “Ley de 
medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas” (Ley 
4/2013), que modificava la Llei d’Arrendaments Urbans (Ley 29/94) que entre d’altres 
temes, escurçava els terminis dels contractes de lloguer de 5 a 3 anys, i ampliava les 
causes per les que els propietaris podien recuperar l’habitatge, afeblint la posició i els 
drets dels inquilins i inquilines. En definitiva una modificació legislativa que tenia com 
a objectiu endurir les condicions donant majors facilitats per als desnonaments. 
 
Som en un temps clau per a les polítiques de regulació del lloguer, donat que ara 
finalitza el termini de tres anys dels contractes de lloguer signats sota la reforma 
operada el 2013 i ens podem trobar davant d’una onada de famílies que expulsades 
dels seus habitatges perquè els incrementen el preu del lloguer. Famílies que es 
veurien obligades a buscar un altre pis amb preus inassolibles i amb un contracte que 
tornaria a ser de tres anys. És a dir, d’aquí a tres anys podrien ser expulsades de les 
seves cases perquè no poden pagar el lloguer. Però no només podrien ser expulsades 
dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que perden a les seves veïnes i veïns 
i es transformen en aparadors per al turisme o en zones residencials només per a 
persones amb alt poder adquisitiu. Això es diu segregació urbana: les famílies amb 
menys recursos econòmics quedaran relegades als afores de les ciutats, mentre que 
els centres històrics resten fora de l’abast d’una majoria, és a dir, la màxima expressió 
de la desigualtat en el sí de les trames urbanes. 
 

TOTAL DE CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Cornellà de Llobregat 1.440 1.497 1.426 1.279 1.299 

Catalunya 138.621 150.200 149.733 141.767 142.714 

Font: Idescat 
 
 
La pujada dels preus ha comportat més pobresa i més desigualtats. Catalunya és la 
comunitat autònoma de l’estat espanyol que més percentatge del sou brut destina al 
pagament del lloguer (46%) per davant del País Basc (44%), Balears (42%), Madrid 
(41%) i molt per sobre de la mitjana de l’estat (31%). 
 
En aquest context de pressió sobre el mercat de lloguer, d’inestabilitat, d’escassetat 
d’oferta i amb preus molt elevats, la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de 
protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial va 
preveure a la seva Disposició Final Sisena, que el Govern aprovaria els criteris d’acord 
per regular els arrendaments urbans a Catalunya i, en el termini de nou mesos des de 
l’entrada en vigor de la llei, s’elaboraria un projecte de llei per facilitar l’accés a 
l’habitatge de lloguer, garantint la seguretat i l’estabilitat de la relació contractual, i 
l’adopció de mesures per evitar increments desproporcionats de les rendes. Ara bé, 
les mateixes conclusions del grup de treball avancen que les competències en matèria 
de regulació del lloguer són del govern central de manera que es produirà un conflicte 
entre la Generalitat i el Govern de l’Estat Espanyol que caldrà resoldre per contribuir 
satisfactòriament a l’encaix jurídic i complementarietat funcional de les mesures 
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legislatives que desenvolupin ambdues administracions. La resposta del govern 
central no s’ha fet esperar i la Generalitat va rebre el març de 2017 una comunicació 
de l’Estat espanyol per resoldre les discrepàncies en relació amb diferents articles i 
disposicions de la Llei 4/2016, entre els quals es troba l’esmentada Disposició Final 
Sisena, de manera que el conflicte s’ha traslladat a la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat. 
 
Amb motiu de la Llei 4/2016, el 13 de setembre de 2016 el govern de la Generalitat va 
crear un grup de treball per debatre els criteris que hauria de tenir la futura llei 
d’arrendaments urbans de Catalunya i afrontar diferents temàtiques com la seguretat 
en la tinença i l’assequibilitat que s’haurien de traduir en una durada major del 
contracte que permeti projectar la vida de les famílies en el seu habitatge, 
reintroduint el contracte de lloguer de cinc anys més tres, l’establiment de contractes 
de llarga durada, l’abordatge dels desnonaments per impagament de lloguer, o la 
creació d’un índex de Referència dels Preus. El grup de treball va finalitzar la seva 
tasca el passat 17 de gener de 2017 i el passat 6 de juny el Director de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya va presentar les conclusions davant de la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya. 
 
L’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de fer públic a través del seu lloc web 
l’índex de referència de preus de lloguer aplicat exclusivament a 27 municipis entre 
els quals es troba Cornellà de Llobregat però molt lluny encara dels 234 municipis 
definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada de l’Annex de la Llei 
4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. Cal doncs apressar el Govern perquè aprovi el 
decret que crearà aquest índex, el qual podríem considerar com a un primer pas en la 
intervenció del mercat de lloguer, fins ara autoregulat i en una espiral d’encariment 
de les rendes. 
 
L’índex de referència es fonamentarà en les fiances de lloguer dipositades a 
l’INCASOL. Sobre aquest preu s’aplicaran criteris correctors en funció de la superfície 
del pis, la ubicació, l’antiguitat, els treballs de conservació, accessibilitat i eficiència 
energètica. Aquest indicador ha de servir, doncs per a tenir un mercat immobiliari 
residencial en lloguer més estable, més dinàmic i més transparent, ara bé, aquest 
índex és “de referència”, és adir, orientatiu. No podrà establir preus vinculants, i per 
tant la seva aplicació creiem que serà incerta. Entenent la mesura com d’impuls i de 
caràcter informatiu cal que vagi acompanyada de mecanismes coercitius com per 
exemple, donar preferència en els ajuts a la rehabilitació als propietaris que lloguin 
per sota del preu marcat a l’índex, o impedir l’accés a l’aval del lloguer que dóna la 
Generalitat als que el lloguin per sobre d’aquest preu. 
 
Els ens locals tindrem un paper clau en el desplegament de l’índex, ja que la seva 
aplicació es produirà en aquells municipis on els Ajuntaments acordin acollir-s’hi, però 
també pot servir com a política inspiradora per al govern central, per tal que amb els 
instruments de política fiscal (per exemple a l’impost sobre la renda o el de societats 
als propietaris) puguin bonificar o penalitzar respectivament els lloguers que es trobin 
per sota o per sobre de l’índex. 
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En definitiva, aquesta mesura per a ser efectiva hauria d’anar acompanyada d’una 
nova llei d’arrendaments urbans proteccionista que estableixi un control de preus dels 
lloguers per aconseguir que els llogaters puguin continuar en els habitatges pagant 
imports proporcionals als seus ingressos i alhora puguin cobrir les necessitats 
bàsiques –alimentació, ensenyament, vestit, salut, cultura- amb dignitat i normalitat. 
Una mesura que hauria d’anar associada a l’impuls i reforçament de les polítiques 
d’habitatge, tendents a contrarestar les oscil·lacions del mercat lliure de l’habitatge 
oferint seguretat d’allotjament a les famílies. 
 
Atès que l’Acord Social 2016-2020 de Cornellà de Llobregat “Per una ciutat inclusiva i 
igualitària” declara en el seu punt 1.5 com a un objectiu estratègic la defensa del dret 
a l’habitatge. 
 
Atès que un dels punts incorporats en el Pla d’Actuació de Mandat recentment 
aprovat estableix l’objectiu de potenciar el funcionament de l’Oficina Local 
d’Habitatge per tractar de satisfer totes les necessitats que –per diferents raons- fins 
ara no s’han pogut satisfer en matèria d’habitatge. 
 
Atès que la Diputació va crear la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com espai 
d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els ens 
locals de la demarcació, amb l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació i 
la generació d’instruments per a gestionar millor les polítiques d’habitatge i que en 
l’actualitat compta amb un total de 84 ens locals adherits dels 311 de l’àmbit 
territorial de Barcelona. Cornellà de Llobregat no es troba entre aquests 84 ens locals 
adherits. 
 
El grup d’ICV-EUIA-EP-E proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el govern de l’Estat que reguli i acordi amb la Generalitat de Catalunya 
l’establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs 
reguladors propis i adaptats a la realitat del territori, per tal que es pugui legislar 
sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats en el 
preu dels lloguers o, en el seu cas, que doti d’autonomia i capacitat a la Generalitat 
de Catalunya i a les administracions locals per avançar en l’establiment de mesures 
que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i 
les característiques de l’habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter 
transversal, amb la implicació de totes les administracions i agents implicats, per 
impedir lloguers abusius, d’acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial. Els criteris d’una llei de lloguer han de considerar l’habitatge 
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i 
especulació amb ella. 
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Segon.- Instar al govern de l’Estat que derogui aquelles modificacions de la llei 
d’arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat a la que actualment 
estan exposades les persones arrendatàries, incloent les següents mesures de mínims: 
 
a) Millorar les garanties judicials de les persones arrendatàries de bona fe amb la 

finalitat que puguin presentar oposició al desnonament (derogació “de facto” del 
desnonament exprés). 

 
b) Establir una temporalitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga 

tàctica, estimulant alhora l’establiment de contractes de lloguer de llarga durada i 
de caràcter estable. 

 
c) Reinstaurar l’obligació de fer referència a la variació anual del preu del lloguer a 

l’índex de preus de consum (IPC). 
 
Tercer.- Adherir l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatge, espai d’interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi 
d’experiències entre els ens locals i la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de 
fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió 
d’instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als serveis locals 
d’habitatge (oficines, borses i altres) per a gestionar millor les polítiques d’habitatge 
de proximitat. 
 
Quart.- Treballar de forma mancomunada amb els municipis propers i les institucions 
supramunicipals per construir un parc públic de lloguer utilitzant, entre d’altres, els 
habitatges buits de grans tenidors d’habitatge que no estiguin complint la seva funció 
social, mitjançant la seva cessió obligatòria a les administracions públiques que així 
ho exigeixin. Tot això tenint en compte que hauran de ser el Govern de Catalunya i les 
administracions municipals les que tinguin la capacitat de generar i gestionar aquest 
parc i establir, si així ho decideixen, uns objectius mínims de percentatge d’habitatge 
públic del seu parc total. 
 
Cinquè.- Instar el govern de la Generalitat que presenti, una vegada s’hagi 
determinat amb els ajuntaments implicats que és una eina operativa i útil per al seu 
objectiu, el decret que regularà l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, 
incrementant els municipis que l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de 
publicitar, així com mesures incentivadores i, si s’escau, coercitives, als lloguers que es 
trobin per sota o per sobre de l’índex. 
 
Sisè.- Instar el govern de la Generalitat a incrementar les actuacions per a lluitar 
contra gentrificació a través dels ajuts al pagament de l’habitatge i l’ampliació del 
parc públic d’habitatge i de l’oferta d’habitatge de lloguer social, així com a impulsar 
polítiques de rehabilitació habitacional que incloguin clàusules antigentrificació, 
similars a les propostes que han desenvolupat altres ciutats (París, Berlín, Londres...) 
que afronten problemes semblants. 
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Setè.- Instar la Diputació de Barcelona a crear un nou instrument de concertació 
econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’aquells habitatges que es posin 
a disposició de la Borsa de Lloguer Social del municipi. 
 
Vuitè.- Comunicar els presents acords al Ministerio de Fomento, el Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els grups polítics del Congrés, 
Senat i Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i les associacions de 
veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
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Abstenció: 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 
 
En aquest moment s’absenten de la sessió el senyor José David García Muñoz, 
Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC i el senyor Sergio Gómez Márquez, 
Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E. 
 
 
 
CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A RENDIR 
HOMENATGE A MIGUEL ANGEL BLANCO.- 

Moció del PP, per a rendir 
homenatge a Miguel Angel 
Blanco. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal del PP, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 10 de juliol de 1997 es va produir el segrest de Miguel Ángel Blanco per la banda 
terrorista ETA. Aquesta tarda, l'emissora “Egin Irratia” rebia una trucada telefònica 
de la banda terrorista en la qual informava del segrest d'un regidor d'Ermua i donava 
un ultimàtum al Govern: si en 48 hores no anunciava el trasllat de tots els presos 
bascos al País Basc, Miguel Ángel Blanco seria assassinat. 
 
Els pitjors auguris es van confirmar. ETA el va assassinar a sang freda. Gens feia 
presagiar que la banda terrorista ho tingués al punt de mira. Durant els dos anys que 
va estar en el Consistori d'Ermua, Miguel Ángel Blanco no va tenir escorta, no 
revisava el seu cotxe ni canviava les seves rutes, era el que molts polítics, empresaris i 
periodistes van definir al seu moment com un “blanc fàcil”, raó per la qual aquest 
jove regidor de 29 anys va poder ser triat “a l'atzar” per ser segrestat i posteriorment 
assassinat. 
 
En conèixer la notícia, les manifestacions de repulsa i actuacions espontànies es van 
succeir en tota Espanya. Miguel Ángel Blanco és a dia d'avui un símbol de lluita 
democràtica contra el terrorisme, de la innocència de totes les víctimes del terrorisme 
i de la solidaritat social. Milions de ciutadans espanyols recorden aquells dies de juliol 
que vam sortir al carrer en l'intent de salvar la vida d'un jove compromès amb el seu 
municipi i amb els seus principis. 
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En aquestes dates, es compleixen tristament 20 anys d'aquell cruel assassinat i per 
aquest motiu aquest grup municipal considera oportú que es proposi la denominació 
Miguel Ángel Blanco a un espai públic representatiu de la nostra ciutat, en memòria 
no solament de Miguel Ángel Blanco sinó també de totes les víctimes del terrorisme. 
 
Aquesta iniciativa s'ha dut a terme amb èxit en gairebé 100 ajuntaments de tota 
Espanya i d'altres estan a l'espera de fer-ho. Considerem fonamental dur a terme 
aquest homenatge que confirmi la repulsa i la condemna al terrorisme que la ciutat 
de Cornellà sempre ha expressat. El nom de Miguel Ángel Blanco transcendeix de 
l'àmbit propi en el qual aquest regidor assassinat exercia les seves funcions públiques 
(Ermua) i amb el seu assassinat es va convertir en un símbol de la lluita democràtica 
contra el terrorisme i per la pau al nostre país, i per aquest motiu entenem que la 
nostra ciutat, Cornellà, rendeixi tribut a aquest servidor públic més enllà de les sigles 
polítiques que representava, en aquest cas, les del grup proponent. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa l'aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L'Ajuntament de Cornellà dedicarà un espai públic de la nostra ciutat amb el 
nom de Miguel Ángel Blanco (carrer, plaça, rotonda, poliesportiu, centre cultural, 
biblioteca, etc.). 
 
Segon.- L'Ajuntament donarà trasllat de la present moció a la Fundació Miguel Ángel 
Blanco. 
 
Tercer.- L'Ajuntament de Cornellà es compromet a dur a terme la concessió d'aquest 
espai públic abans del mes de juliol de 2018, data en la qual es compliran 21 anys de 
l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal de Cornellà en Comú – 
Crida per Cornellà (CEC-CPC), amb registre d’entrada 28845. 
... 
 
El nostre país ha patit durant les darreres quatre dècades l’exercici permanent de 
violència política continuada i les seves conseqüències. Parlem de violències molt 
diverses, exercides per actors molt diferents i que hem de rebutjar en totes les seves 
expressions. 
 
Cal parlar, i es fa ben sovint, de les més de 800 víctimes mortals provocades per ETA, 
però no es parla gairebé mai de les prop de 500 provocades per altres formes de 
violència i pel terrorisme d’estat. La violència política, tot i que és un fet que sovint –
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per no dir sempre- queda bandejat dels discursos oficials, ha adquirit també la forma 
de violència institucional, policial i parapolicial. Amb la justificació de la lluita contra 
el terrorisme, s’han tancat diaris inconstitucionalment, s’ha imposat una legislació 
especial i s’han produït repetidament casos de tortura i de proscripció de drets civils i 
polítics. 
 
Alhora, malauradament, l’anomenat terrorisme ha estat constantment 
instrumentalitzat políticament i institucional. Lluny d’un definició clara pel concepte, 
sense consens en grans cimeres d’estats, amb un ús desaconsellat en el periodisme o 
amb diccionaris que ofereixen múltiple accepcions o de molt ambigües, el Partit 
Popular i l’estat espanyol s’han entestat a fer-ne una definició a mida dels seus 
interessos per utilitzar-lo políticament. Sovint s’atia el conflicte en comptes de voler 
resoldre’l i es genera por i alarma social amb la finalitat de deslegitimar opcions 
polítiques legítimes. 
 
La ciutat de Cornellà, com qualsevol societat democràtica, s’ha de posicionar en 
contra de totes les vulneracions dels drets humans, fet que passa per la inclusió i el 
reconeixement de totes les formes de violència i de totes les víctimes que l’han patida. 
 
I és per tots aquests motius, que el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per 
Cornellà proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fer un homenatge a totes les víctimes de la violència política al nostre país, 
que passi pel reconeixement de totes les formes de violència i el rebuig a totes les 
vulneracions dels drets humans. 
 
Segon.- Aquest homenatge podrà adquirir la forma de presència al nomenclàtor de la 
ciutat amb un hodònim inclusiu i de consens, de monument en un espai públic o 
qualsevol altra que signifiqui atorgar-li visibilitat i rellevància. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a les entitats interessades. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:13:48 al 02:18:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=8028.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=8028.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=8028.0
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Durant la deliberació d’aquest punt, s’incorporen a la sessió el senyor José 
David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC i el senyor Sergio 
Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E, en ambdós 
casos, amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

 
Després de la deliberació, la moció es retira pel Grup municipal proponent, 
sense entrar en la fase de votació, pel que decau la moció alternativa 
presentada que tampoc es sotmet a votació.  
 
 
 
SISENA.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA CARMEN 
LÓPEZ ÁLVAREZ, PER DEFENSAR LA BAIXADA DE RÀTIOS A FAVOR DE LA 
QUALITAT DE L’EDUCACIÓ I L’ENSENYAMENT PÚBLIC.- 

Moció de la RNA, per 
defensar la baixada de 
ràtios a favor de la qualitat 
de l’educació i 

l’ensenyament públic. 

MOCIÓ 
... 
 
La FaPaC impulsa la campanya “ABAIXEM LES RÀTIOS; NO a la massificació de les 
aules” per reclamar al Departament d’Ensenyament la reducció de ràtios 
generalitzada i de forma legal a les aules de P3 de manera que el nombre 
d’alumnes per classe passi de 25 a 20 a totes les escoles. 
 
La federació ha obert una recollida massiva de signatures a la plataforma Change.org 
per tal que les més de 2.200 AMPA federades de tot Catalunya, famílies, i ciutadania 
en general, s’adhereixin a aquesta petició que, en definitiva, persegueix la millora de 
la qualitat de l’educació. La campanya també s’ha fet extensiva a ajuntaments, 
entitats, col·lectius, plataformes diverses, sindicats, partits polítics, entre d’altres, per 
comptar amb el seu suport. Aquesta és la primera acció d’una campanya que vol 
posar el toc d’atenció en els riscos que té tant estudiar en aules massificades com 
tancar línies de forma injustificada. 
 
La FaPaC defensa abaixar la ràtio base a 20 alumnes com una mesura prioritària 
perquè ajudaria a una millor planificació escolar i serviria per lluitar contra la 
segregació escolar amb una distribució de l’alumnat més equitativa. Així ho 
recomana el mateix Síndic de Greuges en el seu informe La segregació escolar a 
Catalunya: La gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016) que planteja deu 
tocs d’alerta sobre els dèficits i mancances que cal abordar per combatre aquesta 
problemàtica. 
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El document té com a referència un informe anterior sobre segregació presentat l’any 
2008. D’ençà d’aquell primer informe, la situació no ha millorat i el desequilibri en la 
composició social dels centres es manté en proporcions similars. Dins d’un mateix 
barri, continuem tenint escoles amb perfils d’alumnat molt diferents, i diferents 
també de la composició social de l’entorn. El Síndic entre d’altres recomanacions, 
proposa, per exemple, garantir que la demanda social de cada centre no sigui el 
principal criteri a l’hora de programar l’oferta i de determinar si s’apliquen 
ampliacions o reduccions de grups i de ràtios, especialment quan aquestes mesures 
puguin tenir efectes negatius sobre l’equitat del sistema. En definitiva, la ràtio 
contribueix a la millora de l’educació i permet garantir una correcta atenció a les 
necessitats de l’alumnat. A més, es pot aplicar de forma immediata i sense cap cost 
addicional en els pressupostos. 
 
La FaPaC defensa el descens de la demografia com una oportunitat per mantenir les 
mateixes línies, disminuint el nombre de nens per classe, per contribuir a la millora de 
l’educació. Contràriament, Ensenyament s’escuda en aquest descens per tancar línies 
i continuar amb una política de retallades encobertes i estalvi de recursos. La 
conselleria no ha donat cap pas endavant per millorar la planificació escolar i la 
distribució de l’alumnat. 
 
La supressió de línies dels darrers anys són conseqüència d’una mala planificació 
escolar i distribució de l’alumnat que tenen un efecte negatiu sobre l’equitat del 
sistema educatiu i expliquen, en part, la segregació escolar que continua existint a 
molts centres. 
 
Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals es disposa a l’hora de mesurar la 
qualitat de l’educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, la FAPAC posa de 
manifest que: 
 

 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic 
de l’alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès 
com una oportunitat davant el descens demogràfic. 

 

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les 
necessitats de l’alumnat. 

 

 Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar 
més temps a l’ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. 

 

 Facilita la possibilitat d’implantar noves metodologies d’innovació a l’aula. 
 

 Afavoreix la implicació familiar en l’educació dels infants. 
 
Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya 
sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el 
Govern a aquests efectes, la regidora no adscrita M. Carmen López, proposa al Ple 
l’aprovació dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat durà a terme totes les accions 
necessàries per a instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a: 
 

 Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. 
 

 Adequar les ràtios per interès general a la demanda del municipi amb un ràtio 
base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres i modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima). 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, a la Consellera 
d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escoles i AMPAS del municipi i a 
l’Assemblea groga. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Modificar l’acord Segon: 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, a la Consellera 
d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escoles i AMPAS del municipi i a 
l’Assemblea groga, als sindicats USTEC i CGT i als sindicats del sector que tenen 
presència a la nostra ciutat com poden ser la CNT, COS, CCOO o UGT. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Addició nou acord Segon: 
 
Segon.- Prioritzar l’escola pública per sobre la privada concertada i instar a la 
Generalitat que elimini progressivament els concerts educatius per destinar aquests 
recursos a l’escola pública. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:18:50 al 02:47:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=8330.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Regidora del Grup Municipal del PSC-CP, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és acceptada per la Regidora no Adscrita, Sra. Maria Carmen López 
Álvarez, i d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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: 
 

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/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=8330.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=8330.0
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Grup Municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara Martínez 

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal 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 

... 
 
La FaPaC impulsa la campanya “ABAIXEM LES RÀTIOS; NO a la massificació de les 
aules” per reclamar al Departament d’Ensenyament la reducció de ràtios 
generalitzada i de forma legal a les aules de P3 de manera que el nombre 
d’alumnes per classe passi de 25 a 20 a totes les escoles. 
 
La federació ha obert una recollida massiva de signatures a la plataforma Change.org 
per tal que les més de 2.200 AMPA federades de tot Catalunya, famílies, i ciutadania 
en general, s’adhereixin a aquesta petició que, en definitiva, persegueix la millora de 
la qualitat de l’educació. La campanya també s’ha fet extensiva a ajuntaments, 
entitats, col·lectius, plataformes diverses, sindicats, partits polítics, entre d’altres, per 
comptar amb el seu suport. Aquesta és la primera acció d’una campanya que vol 
posar el toc d’atenció en els riscos que té tant estudiar en aules massificades com 
tancar línies de forma injustificada. 
 
La FaPaC defensa abaixar la ràtio base a 20 alumnes com una mesura prioritària 
perquè ajudaria a una millor planificació escolar i serviria per lluitar contra la 
segregació escolar amb una distribució de l’alumnat més equitativa. Així ho 
recomana el mateix Síndic de Greuges en el seu informe La segregació escolar a 
Catalunya: La gestió del procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016) que planteja deu 
tocs d’alerta sobre els dèficits i mancances que cal abordar per combatre aquesta 
problemàtica. 
 
El document té com a referència un informe anterior sobre segregació presentat l’any 
2008. D’ençà d’aquell primer informe, la situació no ha millorat i el desequilibri en la 
composició social dels centres es manté en proporcions similars. Dins d’un mateix 
barri, continuem tenint escoles amb perfils d’alumnat molt diferents, i diferents 
també de la composició social de l’entorn. El Síndic entre d’altres recomanacions, 
proposa, per exemple, garantir que la demanda social de cada centre no sigui el 
principal criteri a l’hora de programar l’oferta i de determinar si s’apliquen 
ampliacions o reduccions de grups i de ràtios, especialment quan aquestes mesures 
puguin tenir efectes negatius sobre l’equitat del sistema. En definitiva, la ràtio 
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contribueix a la millora de l’educació i permet garantir una correcta atenció a les 
necessitats de l’alumnat. A més, es pot aplicar de forma immediata i sense cap cost 
addicional en els pressupostos. 
 
La FaPaC defensa el descens de la demografia com una oportunitat per mantenir les 
mateixes línies, disminuint el nombre de nens per classe, per contribuir a la millora de 
l’educació. Contràriament, Ensenyament s’escuda en aquest descens per tancar línies 
i continuar amb una política de retallades encobertes i estalvi de recursos. La 
conselleria no ha donat cap pas endavant per millorar la planificació escolar i la 
distribució de l’alumnat. 
 
La supressió de línies dels darrers anys són conseqüència d’una mala planificació 
escolar i distribució de l’alumnat que tenen un efecte negatiu sobre l’equitat del 
sistema educatiu i expliquen, en part, la segregació escolar que continua existint a 
molts centres. 
 
Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals es disposa a l’hora de mesurar la 
qualitat de l’educació i és una prioritat per assolir aquest objectiu, la FAPAC posa de 
manifest que: 
 

 La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic 
de l’alumnat i sobre les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès 
com una oportunitat davant el descens demogràfic. 

 

 Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les 
necessitats de l’alumnat. 

 

 Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar 
més temps a l’ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques. 

 

 Facilita la possibilitat d’implantar noves metodologies d’innovació a l’aula. 
 

 Afavoreix la implicació familiar en l’educació dels infants. 
 
Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya 
sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el 
Govern a aquests efectes, la regidora no adscrita M. Carmen López, proposa al Ple 
l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat durà a terme totes les accions 
necessàries per a instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a: 
 

 Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius. 
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 Adequar les ràtios per interès general a la demanda del municipi amb un ràtio 
base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual 
s’estableix el procediment d’admissió d’alumnat als centres i modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, on s’estableix la base legal màxima). 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, a la Consellera 
d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal, a les escoles i AMPAS del municipi i a 
l’Assemblea groga, als sindicats USTEC i CGT i als sindicats del sector que tenen 
presència a la nostra ciutat com poden ser la CNT, COS, CCOO o UGT. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels regidors i 
regidores presents. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:47:03 al 02:53:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d6
45a258b0001?startAt=10023.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’han presentat dos precs i dues preguntes, que una vegada traduïdes a la 
llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer prec 
... 
 
De no haver-hi res previst, es PREGA procedir a la neteja de la citada zona amb 
urgència. 

... 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=10023.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d511795015d645a258b0001?startAt=10023.0
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Segon prec 
... 
 
De ser negativa la resposta es PREGA incrementin la neteja i desinfecció de pipi-cans 
ja que molts d’aquests són insalubres i l’olor, insuportable. 

... 
 
Primera pregunta 
... 
 
Si es té previst netejar la zona de brutícia i mala herba que comprèn des de la 
carretera de l’Hospitalet fins arribar a Can Mercader cap amunt arribant al CEIP 
Mediterrània, que és fàcil de veure si es puja per l’Avinguda del Parc de Can 
Mercader, la rotonda i carrer Bonavista, també Arquitecte Calçada, tota aquesta 
zona fins a arribar al citat centre educatiu, inclús fins a l’Esteve Terrades. La mala 
herba té una altura que supera l'alçada d'una persona, hi ha insectes, es fa 
completament inaccessible i fins i tot tapen les escales situades en aquesta zona amb 
el perill d'inseguretat que comporta i el risc d'incendi. Ofereix una lamentable imatge 
d'abandó i brutícia 

.... 
 
Segona pregunta 
... 
 
Està projectat augmentar la freqüència de la neteja i desinfecció dels pipi-cans en el 
període d’estiu? 

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

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 28191 el 
present prec que, una vegada traduït a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Segons hem tingut coneixement per integrants de la banda de música Sagrada 
Família, tenen dificultats a l'hora de poder realitzar els seus assajos per preparar la 
seva activitat habitual com a conseqüència de la restricció d'horaris i espai dels locals 
que fins al moment aquest Ajuntament els ha ofert. 
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Per aquest motiu, aquest Grup Municipal PREGA que s'acordi amb la banda de 
música Sagrada Família (que passeja el nom de la nostra ciutat per tota la geografia 
espanyola) un local públic de l’Ajuntament on els membres de la banda puguin exercir 
els seus assajos amb major flexibilitat i comoditat de la qual fins al moment han 
gaudit. 

... 
 

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat per escrit amb registre d’entrada núm. 28192 la 
present pregunta que, una vegada traduït a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Tenint coneixement que es van a realitzar obres de rehabilitació i condicionament del 
pavelló esportiu Can Carbonell, interessa conèixer a aquest grup municipal l'inici i 
finalització de les mateixes 
 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment un prec i una pregunta que, una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Els veïns de Sant Ildefons i Gavarra ens han fet arribar les seves queixes sobre la falta 
de manteniment de l’Avinguda Salvador Allende, el que és conegut com el passeig del 
Colesterol. On molt cornellanencs surten a passejar i a fer esport, inclús el majors 
residents a la Residència Teresa Duran surten a prendre el sol o a passejar amb els 
familiars que van a visitar-los.  
 
Podem observar que en tot aquest passeig hi ha brutícia, pintades als bancs i bancs 
en mal estat arran de aptituds incíviques i que deriven d’una manca de manteniment i 
neteja. 
 
Preguem a l’equip de govern que actuï amb la major celeritat i amb els medis 
necessaris per a condicionar i adequar aquesta zona de passeig de la ciutat. 

... 
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Primera Pregunta 
... 
 
Quines mesures a pres l’equip de govern respecte a les mocions presentades per 
aquest grup municipal i aprovades en els mesos de febrer i març de 2016, sobre les 
millores dels carrils bicis i la implementació de zones wifi de baixes ones 
electromagnètiques en espais públics? 

... 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Qui gestiona el manteniment de les infraestructures del Parc de la Ribera?. I en el cas 
de que sigui una empresa privada volem conèixer el contracte. 

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

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
El 8 d’abril de 2017, aquest any es va produir un incendi en un pis llogat per 
Procornellà que va afectar al conjunt de la comunitat, estem parlant de Dolors 
Almeda 80. A dia d’avui, les escales, l’ascensor i una part de les zones comunes de la 
comunitat encara resten afectades amb els efectes que això està generant tant per la 
mobilitat com per la salut d’alguns veïns i veïnes. 
 
L’Ajuntament ja va comparèixer a través de Serveis Socials en aquesta Comunitat, i a 
la vegada també i amb posterioritat fins i tot va traslladar la possibilitat d’intervenció 
d’una mediadora. 
 
A dia d’avui, aquesta Comunitat de veïns encara no ha pogut començar les oportunes 
obres degut a la burocràcia i a diferències entre els peritatges dels danys que van 
patir a la Comunitat. I, més enllà, de la possibilitat de que hagi una manca absoluta 
de competència, per tant, d’aquest Ajuntament si que preguem i fem saber, 
evidentment, que no hi ha hagut cap queixa sobre l’actuació de l’Ajuntament per part 
d’aquesta Comunitat de veïns. Però si que preguem que es posin tots els mitjans de la 
Corporació a disposició de la referida Comunitat a fi i efecte de que puguin accelerar 
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totes les actuacions necessàries que els hi permetin iniciar les obres a la seva 
Comunitat. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Avui s’anuncia en algun mitjà de comunicació i així ha aparegut que el senyor Gao ha 
adquirit la Unió Esportiva Cornellà, senyor Gao. Ja em perdonarà el senyor Alcalde 
que suposo que Gao és el cognom i que la referència és Lei Lei. Ho vull dir, 
evidentment, perquè fins i tot si algú veu la notícia li donarà la sensació que el 
cognom no és aquest i que el seu nom és Gao, el seu cognom és Gao, que ha adquirit 
la Unió Esportiva Cornellà i manifesta expressament que en relació al camp i, estem 
parlant evidentment del camp de futbol, doncs iniciarà la construcció d’un millor 
camp. 
 
Pregaríem que es traslladi el conjunt dels cornellanencs i les cornellanenques si 
aquest equip de govern té informacions o té alguna dada sobre aquesta concreta 
manifestació. 

... 
 
Resposta verbalment de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Cap. 

... 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Referent al Cinema Pisa, saben la data de quan es tirarà a terra el Cinema Pisa i si han 
avisat als veïns i veïnes del barri. 
 

... 
 

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Voldríem saber si a banda dels punts habilitats als Precs o al Prec de la contracta de 
neteja viària, l’Ajuntament ha habilitat a EFCG per la utilització d’altres espais físics 
com abocadors a la nostra ciutat en el primer trimestre o durant el primer trimestre 
d’aquest any 2017. 

... 
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Seguidament intervé el senyor Alcalde, per manifestar a l’Ajuntament de Gavà 
i traslladar a la plantilla de la Guàrdia Urbana dels successos que tots 
coneixem el nostre suport i reconeixement, i a la família el nostre condol. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual 
s’estén la present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb 
mi, la Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 20 de juliol de 2017, la qual ha estat aprovada en data 5 d’octubre de 2017 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 6 d’octubre de 2017. 
 

LA SECRETÀRIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 


		2017-10-17T09:20:46+0200
	CPISR-1 Carmen Alonso Higuera




