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ACTA PLE NÚM. 10/17 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 D’OCTUBRE 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 26 
d’octubre 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, el Secretaria Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Vidal Aragonés Chicharro 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jorge García Mulet 
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 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Maria Josefa Ruiz Tienda 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Secretari Accidental Sr. Jesus Chacón Murillo 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
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. 9/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE SETEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 9/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:05 al 00:03:35 
 
 
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. 
 

Abstenció: 
 

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

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 4497/17 de data 19 de setembre 
... 
 
-4.497 
 
Atesa la renuncia presentada per la treballadora Marta Vara Tarin, contractada com 
a professora de música, amb efectes del 22 de juny de 2017, 
 
Atès que la senyora Marta Vara Tarin, segons decret 6102/13 de 20 de setembre, va 
ser contractada com a professora de música, especialitat d’oboè, per cobrir 
l’excedència per incompatibilitat del senyor José Vicente León Agustin, 
 
Ates que el senyor José Vicente León Agustín, continua en situació d’excedència per 
incompatibilitat, es fa necessari de cobrir un lloc de professor de música a temps 
parcial a l’Escola Municipal de Música, als efectes de garantir el normal funcionament 
del centre, 
 
Atès que no es disposa de cap llista d’ordre de preferència permanent per poder 
cobrir de forma temporal les absències o vacants de professors/es de música, dins de 
la plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, 
 
Atès que el senyor Carles Sánchez Calonge té els coneixements i les aptituds 
necessàries per la realització de les esmentades tasques, i que ha mostrat 
disponibilitat per acceptar l’oferta de treball, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com els articles 12 i 15.1 c) de l’Estatut dels Treballadors i l’article 
4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès els acords aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 13 i 27 de 
gener de 2017, pels quals es determinen els llocs de treball que afecten a la prestació 
de serveis públics essencials, i en aplicació dels criteris establerts a l’article 19.Dos de 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, que 
exigeix que es tracti de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i 
inajornables, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
0780326OF1300000, 0780326OF1300200 i 07803260F1600000, 
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Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
Professor/a de Música per a l’Escola Municipal de Música. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial, del senyor 
Carles Sanchez Calonge, com a professor de música en l’especialitat d’oboè, per cobrir 
l’excedència per incompatibilitat del senyor José Vicente León Agustin, amb efectes 
07 de setembre de 2017, o bei fins a la fi del present curs escolar 2017/2018, o s’hagi 
de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball de Professora de Música 
establint-li les retribucions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a l’interessat, al seu Cap, al Departament de 
Personal i al Comitè d’Empresa. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
- Decret núm. 5040/17 de data 16 d’octubre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15, de 9 d’octubre, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4740/15, de 9 de novembre, 516/16, de 11 de febrer, 
1228/16, 18 de març, 2652/16, de 6 de juny, 2786/16, de 16 de juny, 470/17, d’1 de 
febrer, 1419/17 de 21 de març, 1726/17 de 4 d’abril, 2441/2017, de 18 de maig i 
3881/2017, de 26 de juliol, es va procedir a designar els membres que havien 
d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en aquest 
sector d’activitat municipal. 
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Atès que mitjançant escrit de data 2 d’octubre d’enguany, l’entitat Associació Cultural 
Gallega Rosalia de Castro, ha comunicat la identitat de la persona que, en endavant, 
ha de representar a aquesta entitat en el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de 
Llobregat en qualitat de vocal titular. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 
Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista de la proposta efectuada per l’entitat Associació Cultural 
Gallega Rosalia de Castro, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal titular del Ple del Consell de 
la Dona de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relaciona: 
 

 En representació de l’Associació Cultural Gallega Rosalia de Castro 
 

Titular: Sra. Amelia López López 
 
Segon.- Efectuar el nomenament de nou vocal titular del Ple del Consell Comunitari de 
la Dona de Cornellà de Llobregat següent: 
 

 En representació de l’Associació Cultural Gallega Rosalia de Castro 
 

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

... 
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- Decret núm. 5041/17 de data 16 d’octubre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3206/15, de 28 de juliol, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4318/15, de 9 d’octubre, 4785/15, de 10 de novembre, 
5438/15, de 23 de desembre , 513/16, de 11 de febrer, 1415/17 de 21 de marc, 
1688/17 de 3 d’abril i 2446/17 de 18 de maig, es va procedir a designar els membres 
que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell Municipal de Serveis 
Socials de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter 
permanent i instrument de participació ciutadana en els assumptes municipals 
relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es refereixin a la 
Serveis Socials. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 3 d’octubre d’enguany del Secretari del Consell de 
Serveis Socials ha comunicat la identitat de les persones que, en endavant, han de 
representar a que l’Associació Càritas Diocesana de Barcelona en el Ple del Consell de 
Serveis Socials de Cornellà de Llobregat en qualitat de vocal suplent. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic regulador d’aquest Consell, 
els membres del seu Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta dels Grups Polítics Municipals manifestada a través del portaveu. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides i a la vista la proposta efectuada pel Grup Polític Municipal de Ciutadans  
 

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

 En representació de l’Associació Càritas Diocesana de Barcelona 
 

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

 En representació de l’Associació Càritas Diocesana de Barcelona 
 

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

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:36 al 00:03:57 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
25/2017.- 

Aprovar l’expedient de 

modificació de crèdit núm. 
25/2017. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Manteniment i Serveis, 
sol·licitant la modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec al romanent 
de tresoreria, motivada per fer front a la despesa de l’any 2016, per un import de 
60.000 euros. 
 
Vistes les memòries justificatives presentades pel Departament de Patrimoni, 
sol·licitant les modificacions de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a romanent 
de tresoreria, motivada per la necessitat de fer front a la despesa per la instal·lació 
d’un ascensor en la CCPP Ermengol Goula, 1-3 i al pagament de l’assegurança de la 
part que correspon a l’Ajuntament com a propietari del local 22 del carrer Rubió i Ors, 
106-108, per un import de 17.000 euros i 191,52 euros respectivament. 
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Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Servei Jurídic i Administratiu Territori i Sostenibilitat, per suplement de crèdit amb 
càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la necessitat de fer front al pagament 
de les publicacions que es facin en diaris oficials, per un import de 6.000 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Esports, per 
suplement de crèdit finançada amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, 
motivada per la necessitat de comprar material no inventariable per l’Escola 
Esportiva Social, per un import de 27.171,71 euros. 
 
Vista la petició de modificació de crèdits presentada pel Departament de Polítiques 
d’Igualtat i pel Departament de Premsa, per suplement de crèdit finançada amb 
càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per tal de fer front al pagament dels 
materials per la campanya “Per unes festes no sexistes” Corpus 2017, per un import 
de 2417 euros. 
 
Vista la sol·licitud del Departament de Patrimoni Cultural, de modificació de crèdit per 
crèdit extraordinari finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, per tal 
de garantir la bona conservació del Museu Palau Can Mercader i el Museu de les 
Matemàtiques, per un import de 6.905 euros. 
 
Vista la sol·licitud del Departament d’Acció Social, de modificació de crèdit per crèdit 
extraordinari finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, modificar 
l’aplicació corresponent a la Subvenció Club Sant Feliu del capítol 4 al capítol 7, per un 
import de 20.000 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2017. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2017, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 25/2017 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.3111B.2279900 RECOLLIDA D'ANIMALS 73.870,00 60.000,00 0,00 133.870,00 
0112.3260F.7640000 TRANSFERENCIA  CONVENI A.M.B. ESC. MPAL. 

MUSICA CAN BAGARIA 0,00 1.417.500,10 0,00 1.417.500,10 
0555.9330A.2120000 CONSERVACIO IMMOBLES 

IMPREVISTOS/PATRIMONI 6.821,00 17.000,00 0,00 23.821,00 
0555.1510B.2260300 ANUNCIS OFICIALS/SER.JUR. I ADM.TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 15.620,00 6.000,00 0,00 21.620,00 
0555.2310B.2120000 CONSERVACIO IMMOBLES SERVEIS 

SOCIALS/PATRIMONI 1.610,00 191,52 0,00 1.801,52 
 
 TOTAL DESPESES  1.500.691,62 0,00 
 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 23.528.260,40 1.500.691,62 0,00 25.028.952,02 
 
 TOTAL INGRESSOS  1.500.691,62 0,00 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0003.2312A.2260200 PUBLICITAT/POLITIQUES D'IGUALTAT 4.300,00 2.417,00 0,00 6.717,00 
0332.2311C.4800014 SUBV. CLUB SANT FELIU 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
0332.2311C.7800001 SUBV. CLUB SANT FELIU 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0662.3230B.6250000 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU 

CAN MERCADER  0,00 6.688,00 0,00 6.688,00 
0662.3330B.2270604 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS/PATRIMONI 

CULTURAL 30.000,00 0,00 6.905,00 23.095,00 
0662.3330B.6230002 ADQ. EQUIPS MANTENIMENT/MUSEU CAN 

MERCADER 0,00 217,00 0,00 217,00 
0666.2312A.2269900 ACTIVITATS/CENTRE INFORMACIO PER LA DONA 96.138,00 0,00 2.417,00 93.721,00 
0884.3400A.2200101 LLIBRES I PUBLICACIONS/ESPORTS 980,00 0,00 350,00 630,00 
0884.3400A.2230000 TRANSPORTS/ESPORTS 6.050,00 0,00 1.380,76 4.669,24 
0884.3410A.2219900 MATERIAL ESPORTIU/JOCS ESCOLARS 3.000,00 6.000,00 0,00 9.000,00 
0884.3410A.2260900 JOCS ESCOLARS 53.121,00 0,00 1.500,00 51.621,00 
0884.3410B.2219900 MATERIAL ESPORTIU/ESPORT POPULAR 13.050,00 19.171,71 0,00 32.221,71 
0884.3410B.2240000 ASSEGURANCES/ESPORT POPULAR 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 
0884.3410B.2260901 ESPORT POPULAR/REPTES ESPORTIUS 13.000,00 0,00 2.000,00 11.000,00 
0884.3410C.2240000 ASSEGURANCES/CURSES I CAMINADES POPULARS 3.400,00 0,00 313,70 3.086,30 
0884.3410C.2260905 ACATIVITATS ESPORTIVES SOCIALS 62.500,00 0,00 18.000,00 44.500,00 
0884.3420B.2130000 MANTENIMENT DESFIBRIL·LADORS (DEA) 3.500,00 0,00 1.227,25 2.272,75 
0884.3420B.6230000 ADQUISICIO DESFIBRIL·LADORS  1.077,70 2.000,00 0,00 3.077,70 
 
 TOTAL DESPESES  56.493,71 56.493,71 
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Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ....................  110.780,23 36.493,71 
Cap. IV.- Transferències corrents ............................  0,00 20.000,00 
Cap. VI.- Inversions reals.........................................  8.905,00 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital .........................  1.437.500,10 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  1.557.185,33 56.493,71 
 
 
Estat d’Ingressos 
 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers .......................................  1.500.691,62 0,00 
 
 TOTAL .......................................................  1.500.691,62 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:58 al 00:07:32 
 
 
VOTACIÓ 

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

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ, DE LES 
ORDENANCES FISCALS I DEL LLISTAT DE CARRERS PER L’EXERCICI 2018.- 

Aprovar provisionalment 
la modificació de 
l’Ordenança General de 

Gestió, Recaptació i 
Inspecció. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistes les modificacions proposades de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció, de les Ordenances Fiscals i del Llistat de carrers, per al proper exercici 2018 
per tal de d’actualitzar-les i adequar-les tant en el seu contingut econòmic com 
normatiu, a la legislació vigent, 
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Atès el que disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals,  
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, previ informe de la 
Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció, de les Ordenances Fiscals i del Llistat de carrers, que tot seguit 
s’indiquen i que hauran  de regir a l’exercici 2018, de conformitat amb l’annex  núm. 1 
del present acord: 
 
Número Tribut  
 
 Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
1 Impost sobre bens immobles. 
 
3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa  
 urbana. 
 
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
6 Taxa per expedició de documents administratius. 
 
7 Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
 
8 Taxa pels serveis urbanístics. 
 
9 Taxa per la intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions. 
 
10 Taxa per recollida de residus comercials i/o industrials i d’altres serveis 

mediambientals. 
 
11 Taxa de cementiri municipal. 
 
12 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 
 
13 Taxa per serveis especials per espectacles o transports. 
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14 Taxa per la utilització i prestació de serveis a Can Mercader 
 
15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials 

de construcció, runa, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

 
16 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 
 
17 Taxa per les entrades de vehicles en propietats particulars, les reserves  

de la via pública permanents i reserves temporals (càrrega i descàrrega). 
 
18 Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 

públiques municipals. 
 
19 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb diverses activitats.  
 
20 Taxa per l’aprofitament i serveis dels mercats municipals. 
 
21 Taxa relativa a la tinença d’animals de companyia, i qualsevulla altres de 

naturalesa semblant i als serveis municipals de sanitat i consum. 
 
22 Taxa per la prestació de serveis i utilització d’instal·lacions municipals. 
 
23 Taxa per la prestació en l’escola d’educació especial virolai.  
 
25 Taxa per la utilització d’infraestructures instal·lacions en el subsòl de la 

via pública de titularitat municipal i l’ocupació de la via pública amb 
armaris de serveis. 

 
 Llistat de carrers. 
 
Segon.- Exposar l’acord precedent al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament, durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 
1 de gener del 2018. 
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Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:33 al 00:30:27 
 
 
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 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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE 
BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT, AIXÍ COM DE L’EMPRESA PROCORNELLA, 
DEL PERÍODE COMPRÈS DES DE L’1 DE MAIG DE 2016 AL 30 D’ABRIL DE 2017. 

Aprovar la rectificació de 
l’Inventari Municipal de 
Béns i Drets. 

MOCIO 
... 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el passat 30 de juny de 2016, va acordar 
aprovar la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns i Drets del període de l’1 de 
Maig de 2016 al 30 d’Abril de 2017. 
 
Vist l’informe emès per el Cap del Departament de Patrimoni amb el vist i plau de la 
Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat. 
 
Vist l’informe de la Secretària General. 
 
Atès que de conformitat al que disposen els articles 103 i 105 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, cal procedir a la rectificació de l’Inventari Municipal del 
període 1 de Maig de 2016 al 30 d’Abril de 2017.  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Espai Públic. 
 
El President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic proposa al ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la Rectificació de l´Inventari Municipal de Bens i Drets de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat corresponent a les variacions produïdes de l’1 
de Maig de 2016 fins el 30 d’Abril de 2017, com annex I a aquest acord i que integra 
la següent documentació: 



 
 

 
 

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

 

 17 

 
 
- Informe anual de Rectificació per Llibre,Epígraf i Subepígraf 
- Càrrega Inicial  
- Altes per Situació Patrimonial 
- Altes per Classificació 
- Altes per Llibre, Epígraf i Subepígraf  
- Baixes per Classificació 
- Baixes per Situació Patrimonial  
- Baixes per Llibre, Epígraf i Subepígraf 
- Millores per Classificació 
- Millores per Llibre, Epígraf i Subepígraf 
- Millores per Situació Patrimonial  
- Millores per Càrrega Inicial  
- Béns Reclassificats  
 
Segon.- Aprovar els llibres A, B, C i E inclosos al mateix annex I, una vegada 
incorporada la rectificació esmentada al punt primer d’aquest acord. 
 
Tercer.- Aprovar el llibre D corresponent a la Rectificació de l’Inventari Municipal de 
l’Empresa Municipal de Promoció social urbana i econòmica de Cornellà de Llobregat 
(PROCORNELLA) de les variacions produïdes de l’1 de Maig de 2016 fins el 30 d’Abril 
de 2017, com annex II a aquest acord  
 
Quart.- Remetre còpia de les rectificacions autoritzades per la Secretaria General de 
la Corporació, amb el vist i plau del President de la mateixa al Departament de 
Governació de la Generalitat, de conformitat amb allò que disposa l’article 105.3 del 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord juntament amb la còpia de la rectificació del 
llibre D a l’empresa PROCORNELLÀ, Societat Anónima. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:30:28 al 00:33:37 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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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 del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
MOCIO DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT SISÈ.- CONCEDIR A LA SENYORA PILAR PONS LAX, EN RECONEIXEMENT 
DELS ESPECIALS MEREIXEMENTS ENVERS LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, LA DISTINCIÓ D’ASSIGNAR LA DENOMINACIÓ A L’ESTADI 
MUNICIPAL DE RUGBI I ATLETISME AMB EL NOM DE PILAR PONS.- 

Concedir a la senyora Pilar 
Pons Lax la distinció 

d’assignar la denominació 
a l’Estadi Municipal de 
Rugbi i Atletisme amb el 
nom de Pilar Pons. 
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MOCIO 
... 
 
Aquesta Alcaldia va encarregar la instrucció d’un expedient per tal de disposar de 
l’argumentació i documentació suficients per a resoldre la petició formulada pels 
grups municipals del Partit Socialista de Catalunya, de Ciutadans, d’Iniciativa per 
Catalunya - els Verds – Esquerra Unida i Alternativa, i Esquerra Republicana de 
Catalunya, de concessió d’una distinció honorífica a títol pòstum, a favor de la 
senyora Pilar Pons Lax, per tota la seva trajectòria en la defensa i divulgació dels 
valors de la cultura, de l’esport i la cohesió social; de conformitat amb el que preveu 
el nostre Reglament Especial Regulador del Protocol, Honors, Distincions i Premis 
Ciutat de Cornellà. 
 
Per a presentar la figura de la Pilar Pons hem de començar dient que forma part de la 
història de la nostra ciutat dels darrers 75 anys, ja que ha estat un referent per a 
moltes generacions i ha obert grans camins en diferents àmbits, com el de la igualtat 
entre gèneres, la integració cultural, la cohesió social, la divulgació de l’esport i dels 
seus valors, i la implicació en la comunitat cornellanenca. 
 
En la documentació que justifica aquesta proposta hi ha un conjunt d’accions i 
activitats realitzades per ella que només per si soles serien mereixedores d’un 
reconeixement de ciutat. 
 
El seu currículum comença en l’àmbit de l’esport, a principis de l’any 1940, quan 
cofunda la primera secció femenina de bàsquet  a la ciutat; després va ser una de les 
persones que més va influir en el desenvolupament dels esports Handbol i hoquei 
sobre patins. Va ocupar diferents responsabilitats en el Rugbi de Cornellà, convertint-
se en la primera dona de tot l’Estat que assolia una vicepresidència de la Federació 
Catalana de Rugby. 
 
Va ser una persona pionera amb molts camps, com per exemple, la primera dona 
d’Espanya membre del Cos de Vigilants Honoraris de Boscos dependents de la 
Diputació de Barcelona, i la cofundadora del primer Patronat d’Animals i Plantes. 
 
Durant el període 1974-1978 va ser regidora de l’Ajuntament de Cornellà, càrrec que 
va accedir a través del terç sindical. Era l’única dona del Consistori, i va ocupar el 
càrrec de Tinenta d’Alcalde d’Assistència Social i Sanitat. Des d’aquesta 
responsabilitat cal destacar la creació de les primeres escoles bressol a la nostra 
ciutat (La Trepa, Linda Vista, La Baldufa..) que va ser el bressol de l’actual xarxa 
d’escoles bressol que gaudeix la ciutat; la fundació del Centre d’Higiene Mental, que 
va ser el primer centre públic de tota la comarca destinada al tractament de malalties 
mentals, drogodependències o alcoholisme; i l’impuls per a la creació de la xarxa dels 
serveis socials, amb atenció per a les persones amb menys recursos. 
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Un cop va deixar les responsabilitats en el Consistori,  la seva dedicació i implicació a 
la ciutat es va concentrar en l’àmbit de la Cultura, en aquest camp va cofundar 
l’Entitat Amics de la Sardana, va participar activament durant 30 anys en la 
divulgació de la “Nostra Dansa” a través d’un programa setmanal a Ràdio Cornellà. 
Va ser membre cofundadora de la Jordiada, festa reconeguda en tot el país, i també 
de l’Entitat de l’Avenç, creada per la conservació del nostre Patrimoni. 
  
Dites totes aquestes referències cal afegir que una gran part  de les activitats i 
compromisos socials, els va fer en una època en què els moviments associatius eren 
molt complicats al no estar encara en democràcia, i que ella va aconseguir anar 
superant les diferents traves que se li varen posar, que en el seu cas eren encara més 
complexes per la seva condició de dona. Precisament per ser dona va aconseguir un 
protagonisme important en un període de la nostra història marcat pel masclisme. Es 
pot afirmar en rotunditat que la seva participació global en aquell període va ser 
fonamental pel ressorgiment de l’esport femení a la nostra ciutat i per l’impuls 
d’alguns projectes que avui configuren l’Estat del Benestar. 
 
La Pilar era una persona que comptava amb l’admiració i reconeixement del món 
associatiu en general, fonamentalment pels valors que durant tants anys ha anat 
transmetent, i perquè ha estat present en molts moviments i en diferents períodes. La 
seva activitat en pro de la cultura catalana la va combinar amb postures de 
comprensió i diàleg amb la resta de cultures presents a la ciutat, sabent llegir 
perfectament la pluralitat sociocultural de Cornellà i essent un recolzament i referent 
important per la cohesió i integració social. 
 
De la seva bibliografia es desprèn que la Pilar Pons Lax ha escrit una  part important 
de la història de la nostra ciutat en els darrers 75 anys en diferents camps i és una de 
les referents als àmbits culturals, esportius i socials de la nostra ciutat.  
 
Per tota la seva trajectòria, la Pilar va rebre el reconeixement dels Premis Ciutat de 
Cornellà, en la categoria d’Acció Cívica. 
 
Per totes aquestes raons i atenent la proposta presentada, aquesta Alcaldia sotmet a 
la consideració del Ple Municipal l’adopció dels acords que a continuació s’indiquen: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Concedir a la senyora Pilar Pons Lax, en reconeixement dels especials 
mereixements envers la ciutat de Cornellà de Llobregat, la distinció d’assignar la 
denominació a l’Estadi Municipal de Rugbi i Atletisme amb el nom de Pilar Pons, 
ubicat en les confluències de l’avinguda Baix Llobregat i el carrer del Rugbi, d’acord 
amb el que estableix l’article 26 del Reglament Especial Regulador del Protocol, 
Honors, Distincions i Premis Ciutat de Cornella. 
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Segon.- Facultar a l’Alcaldia – Presidència, perquè estableixi l’organització d’un acte 
commemoratiu del canvi de denominació en el rètol de la instal·lació esportiva i 
descobriment de la placa commemorativa de les raons de la concessió de la distinció 
atorgada. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord als familiars i amics de la Pilar Pons, i a totes les 
Entitats de la ciutat, i donar divulgació del seu contingut a la població. 
 
Quart.- Inscriure l’atorgament d’aquesta distinció a la senyora Pilar Pons en el Llibre 
de registre d’honors i distincions previst en l’article 32 del Reglament municipal. 
 
Cinquè.- Publicar el contingut del present acord al Portal de transparència de la web 
municipal i en el Cornellà – Informa. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:33:38 al 00:40:53 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal 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. 



 

 22 

 

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

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

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per informar que s’han 
presentat dos escrits per part dels Grups Polítics Municipals de CEC-CPC i 
d’ERC-AM, amb número de registre 38862 i 38864 respectivament, retirant les 
mocions primera i sisena. 
 
Aquesta intervenció consta en la Vídeo Acta de la sessió, minut 00:40:54 al 
00:41:58. 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PRIMERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER REVISAR 
EL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT. 

Moció de CEC-CPC, per 

revisar el nomenclàtor de 
la ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 

I 
 
Els noms de les vies públiques de la ciutat, o hodònims, així com les de nominacions 
dels equipaments i edificis singulars, representen bona part de la seva història i 
constitueixen una part fonamental de la seva identitat. Les denominacions d’aquests 
espais, com a llocs on els cornellanencs i cornellanenques fan vida i com a punts de 
pas o de trobada, queden en la memòria dels veïns i veïnes i presenten la nostra 
ciutat als visitants. 
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Per això, en una societat democràtica avançada, el hodònims han d’expressar valors 
com la justícia social i la igualtat i fer un reconeixement als referents històrics locals 
que ens han permès avançar en aquest camí. Cal visibilitzar i donar representativitat 
a referents positius que ens uneixin com a societat. En aquest sentit, no hi pot haver 
lloc per reconeixements a elements feixistes, totalitaris, militaristes, imperialistes o 
caracteritzats per la repressió contra el poble. 
 
Per això, al conjunt del país, amb la fi formal del franquisme, es va canviar el nom de 
diverses vies públiques vinculats a la dictadura feixista i a la vulneració dels drets 
humans. Els primers a retirar-se van ser els més evidents, denominacions com 
Generalísimo Franco o José Antonio que ocupaven, a més, vies destacades. 
Lamentablement, però, altres noms menys coneguts van passar desapercebuts i van 
continuar com a denominacions oficials i en l’imaginari col·lectiu. 
 
Dels més de 300 carrers, places, avingudes, passeigs, passatges o parcs de la ciutat, 
en podem destacar tres grans grups. De cada 10 vies, una està dedicada a un arbre o 
planta (de manera destacada a Sant Ildefons), tres a topònims (una trentena de 
locals; una cinquantena de catalans, tot destacant comarques i ciutats; i una vintena 
referits a altres llocs, on destaquen els andalusos) i quatre a persones (però 
malauradament, només un 10% són dones). Hi ha, també, altres grups temàtics més 
petits, que no arriben a la desena de carrers, com són dedicats a elements químics, els 
de caràcter religiós (marededeus i sants) o els referits a valors abstractes democràtics 
com la pau o la llibertat. 
 
 

II 
 
Com dèiem, durant les darreres dècades han perviscut denominacions amb origen 
franquista i vinculades a la vulneració dels drets humans. El compromís d’aquest 
Ajuntament amb la no perpetuació d’aquests valors ha de continuar de manera ferma 
i decidida. Després de l’aprovació, el 26 de novembre del 2015, de la moció 
proposada per l’Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, 
es va procedir a retirar la simbologia franquista de les façanes de la ciutat i a retirar 
els noms de l’Almirall Vierna i de Víctor Pradera per ser substituïts per denominacions 
tradicionals. 
 
Cal seguir treballant en aquest sentit, i això significa acabar de fer fora del nostre 
espai públic els reconeixements a elements feixistes, totalitaris, militaristes, 
imperialistes o caracteritzats per la repressió contra el poble que encara romanen als 
carrers cornellanencs. Dins d’aquests paràmetres, podem citar fins a vuit hodònims: 
 
Passatge Busquets (barri Almeda) 
 
Es refereix a tres membres d’aquesta família: Cels Busquets i Farrés, nomenat regidor 
el 1924 amb l’adveniment del directori militar de Primo de Rivera; i els seus fills Albert 
Busquets i Olivé (regidor de l’Ajuntament franquista de 1946 a 1949 i de 1958 a 1964) 
i Frederic Busquets i Olivé (regidor de l’Ajuntament franquista de 1952 a 1957). 
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Plaça Cortada (barri Gavarra) 
 
Es refereix a Baudili Cortada i Carbonell, que fou Alcalde durant els anys 1926 i 1927, 
corresponents a l’etapa del directori militar de Primo de Rivera. 
 
Carrer d’Arnau de Mercader (barri Almeda) 
 
Es refereix a Arnau de Mercader i de Zufia, que fou regidor l’any 1925 i diputat 
provincial de 1924 a 1930, també durant la dictadura de Primo de Rivera. Fou 
nomenat Tinent d’Alcalde i Alcalde honorífic. 
 
Carrer de Vicenç Llivina (barri Centre) 
 
Es refereix a Vicenç Llivina i Fernàndez, que fou tinent coronel de l’exèrcit i el jutge 
militar encarregat de redactar la instrucció de la causa judicial oberta a Ferrer i 
Guàrdia. Fou també regidor de la dictadura de Primo de Rivera (de 1924 a 1926) i 
amfitrió de la visita d’Alfons XIII el 1925. 
 
Carrer de Lluís Muntadas (barri Pedró) 
 
Es refereix a Lluís Muntades i Rovira, president de La Indústria Elèctrica, S.A., 
posteriorment absorbida per Siemens. Com a president de Foment Nacional del 
Treball, tingué un paper destacat en la repressió a la classe treballadora, tot 
assenyalant el pedagog Ferrer i Guàrdia com a cap dels revolucionaris i exigint mà de 
ferro i càstigs exemplars. 
 
Carrer del General Manso (barri Almeda) 
 
Es refereix a Josep Manso i Solà, que fou tinent general de l’exèrcit reial i ferm 
defensor de l’absolutisme. Tingué un paper destacat en la repressió contra les classes 
populars i el poble català, com a governador de la Ciutadella i sufocador de les 
Bullangues. 
 
Carrer del Pare Marchena (barri Gavarra) 
 
Es refereix a Antonio de Marchena, estretament vinculat a l’empresa de Cristòfor 
Colom que va acabar amb la colonització, saqueig i genocidi del continent americà. Es 
tracta, per tant, d’un símbol de l’imperialisme espanyol. 
 
Carrer d’Antoni Maura (barri Fatjó) 
 
Es refereix a Antoni Maura i Montaner, president del consell de ministres espanyol 
durant la Setmana Tràgica del 1909. Com a tal, fou el màxim responsable d’una 
brutal i arbitrària repressió contra les classes populars barcelonines, tot iniciant un 
procés militar contra 1.925 persones i dictant 17 penes de mort, entre les quals la de 
Ferrer i Guàrdia. 
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La retirada d’aquestes denominacions és imprescindible perquè la nostra ciutat tingui 
un nomenclàtor democràtic i que la ciutadania cornellanenca pugui sentir com a 
propi. Tanmateix, hi ha altres denominacions que són susceptibles de revisió i, per 
això, s’ha d’encetar un procés participatiu en què sigui la ciutadania qui decideixi si 
vol mantenir aquests reconeixements, si cal reinterpretar-los o si vol derogar-los. 
 
 

III 
 
Com vèiem, la proporció de denominacions referides a dones és molt lluny de la 
igualtat i és una mostra més del cisheteropatriarcat imperant arreu del món. Aquesta 
invisibilització, impròpia dels valors democràtics i d’una lluita feminista en què totes 
ens hi hem d’implicar, s’ha de revertir. La realitat és que hi ha multitud de referents 
femenins positius, també de caràcter local, que poden complementar el nostre 
nomenclàtor. De fet, l’Ajuntament de Cornellà ja havia aprovat, a proposta del 
Consell de la Dona, incorporar les següents denominacions: 
 
Maria Anfruns i Torres 
 
Escriptora i poetessa, participà dels cercles literaris locals, la màxima expressió dels 
quals foren els diferents certàmens de Jocs Florals, on fou premiada en diverses 
ocasions. Fou també blondista i va propagar la tradició cornellanenca de les puntes 
de coixí. 
 
Carme Forgas i Pahissa 
 
Protagonitzà la difusió cultural a la ciutat des de la Unió Social, on endegà la primera 
biblioteca pública existent a Cornellà. Fou la secretària d’organització local del PSUC 
durant la guerra i la revolució, fets que la van obligar a exiliar-se. L’any 1941 fou 
detinguda a Marsella i va haver de realitzar treball forçat per als alemanys fins que 
escapà al 1944. 
 
Teresa Giralt i Montserrat 
 
Participà activament de la vida social local i de l’associalisme, especialment en l’àmbit 
de les corals i els esports. El 1934, encapçala l’ajut popular i solidari que els 
cornellanencs mostraren als membres de l’Ajuntament detinguts i empresonats al 
vaixell Uruguay arran dels Fets d’Octubre. L’any 1939 fou detinguda, jutjada i 
condemnada a quatre anys de presó. 
 
Trinitat Molas i Palà 
 
Fou directora de les escoles unitàries mixtes del Pedró i l’any 1932 va fer-se càrrec de 
la primera escola de pàrvuls creada per l’Ajuntament republicà. Tingué, així, un gran 
prestigi pedagògic i un paper destacat en la lluita de la república per la 
universalització de l’educació. 
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De la mateixa manera, l’Ajuntament s’ha compromès reiteradament a visibilitzar 
referents de la lluita antifranquista i de la classe treballadora. Amb la finalitat de 
compensar el biaix ideològic del nomenclàtor local, on destaquen persones de 
tendència conservadora o liberal, des dels primers ajuntaments democràtics s’ha anat 
ampliant la pluralitat donant cabuda també a referents progressistes. Tot i això, 
encara hi ha noms aprovats per aquest Ple que encara no s’han atorgat a cap via 
pública, d’entre els quals, conjuntament amb les quatre dones que hem citat, en 
podem destacar dos: 
 
Numen Mestre i Ferrando 
 
Secretari d’organització de la Joventut Socialista Unificada de Catalunya de Cornellà, 
va destacar per la lluita antifranquista, tot incorporant-se a la 35 Divisió internacional 
i ingressant a la guerrilla antifranquista. El 25 d’agost de 1945 fou detingut i el 19 de 
febrer de 1949 fou afusellat al Camp de la Bota. 
 
Vaga de Laforsa 
 
Moment destacat de la nostra història local, representatiu de les lluites socials per les 
quals s’ha caracteritzat Cornellà i on també van tenir un paper destacat les dones, per 
la qual cosa, i amb la voluntat de feminitzar el nomenclàtor, la proposta podria estar 
dedicada a les Dones de Laforsa. 
 
Lluny de pensar que el nucli urbà de Cornellà està consolidat i, per tant, és difícil que 
es creïn nous carrers als quals atorgar aquestes noves denominacions, l’Ajuntament 
ha sabut trobar durant els darrers anys els espais adients per anar fent efectives les 
noves denominacions. En aquest sentit, podem assenyalar especialment dues 
possibilitats: 
 
Amb canvis de denominacions 
 
Per una banda, trobem les vuit denominacions que hem assenyalat que cal retirar per 
la vulneració dels drets humans que representen. Per l’altra, però, podem indicar fins 
a una trentena de denominacions que estan repetides (com Sant Lluís o Cristòfor 
Llargués), cosa que permet incorporar nous noms sense causar cap desgreuge –en 
tant que la denominació continua en una altra via pública- i causant les mínimes 
molèsties als veïns –en tant que en molts casos ens referim a places que no tenen 
associada cap adreça postal. 
 
Atorgant denominacions a les rotondes i places 
 
Al nostre nucli urbà tenim espais destacats als quals no se’ls ha atorgat cap 
denominació com són les rotondes. Es troben en vies urbanes rellevants on hi ha un 
trànsit important i alhora constitueixen sovint punts de trobada dels cornellanencs i 
cornellanenques, amb la qual cosa atorgar-los una denominació és un element de 
visibilització del referent que volem reconèixer, amb l’afegit que pot ser un ajut per 
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ubicar-se a la ciutat. En un segon terme, tot i que menys destacat, podem atorgar 
denominacions a algunes places de la ciutat que encara no en tenen o a les que es 
puguin obrir en el futur. 
 
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.- Canviar, en el termini màxim d’un any, les denominacions del passatge 
Busquets, de la plaça Cortada i dels carrers d’Arnau de Mercader, de Vicenç Llivina, de 
Lluís Muntadas, del General Manso, del Pare Marchena i d’Antoni Maura. 
 
Segon.- Atorgar a vies públiques de la nostra ciutat, en el termini màxim d’un any, les 
denominacions de Maria Anfruns i Torres, Carme Forgas i Pahissa, Teresa Giralt i 
Montserrat, Trinitat Molas i Palà, Numen Mestre i Ferrando i Dones de Laforsa. 
 
Tercer.- Obrir un procés participatiu en què la ciutadania pugui proposar, opinar i 
decidir si cal reinterpretar o derogar algun altre reconeixement en forma d’hodònim 
que no consti en aquesta moció. 
 
Quart.- Revisar les plaques amb els noms de les vies públiques de la nostra ciutat 
perquè les explicacions que contenen s’ajustin al motiu que les fa mereixedores de la 
denominació que tenen. 
 
Cinquè.- Impulsar, com a exercici de memòria històrica, el coneixement per part de la 
ciutadania dels referents locals als quals fan referència els hodònims de la ciutat, 
sovint desconeguts, amb accions com l’obertura d’un apartat al web municipal o 
ubicar plaques que expliquin més extensament els significats de les denominacions. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E amb registre 
d’entrada 38735: 
... 
 
i. Modificar el 6è paràgraf de l’exposició de motius resultant d’aquesta manera: 
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Cal seguir treballant en aquest sentit per donar compliment a la Llei de Memòria 
Històrica 52/2007 i alhora per crear un anàlisi i un debat ciutadà sobre la memòria 
històrica del municipi que serveixi per ampliar la informació de determinades figures 
amb rellevància històrica per la ciutat que compten amb alguna denominació. 
 
 
ii. Eliminar des del 7è paràgraf fins el 15è de l’exposició de motius. 
 
 
iii. Modificar els acords de la moció resultant de la següent manera: 
 
Primer.- Encarregar al futur Centre de la Memòria Històrica de Cornellà que generi un 
debat sobre el nomenclàtor de la ciutat com a part important de la memòria històrica 
del municipi. 
 
Segon.- Obrir un procés participatiu obert a la ciutadania i on també participin els 
centres educatius i els consells municipals de participació per proposar, opinar i 
decidir si cal reinterpretar o derogar algun reconeixement en forma d’hodònim de la 
ciutat. 
 
Tercer.- Encarregar a tècnics municipals l’elaboració d’un informe de revisió del 
nomenclàtor, que alhora reculli les conclusions dels debats del Centre de la Memòria 
Històrica de Cornellà i del procés de participació ciutadana, amb els objectius de: 
 
a) Substituir les referències del nomenclàtor de la ciutat relacionades amb el 

feixisme, el totalitarisme i l’imperialisme. 
 
b) Aprofundir en la feminització del nomenclàtor atorgant vies públiques a figures 

femenines rellevants de la nostra ciutat com les que es detallen en aquesta moció. 
 
c) Mantenir el compromís establert a la moció de Condemna del franquisme 

aprovada el 26 de novembre del 2015 per retirar tota la simbologia i les distincions 
relatives a la dictadura franquista. 

 
Quart.- Revisar les plaques amb els noms de les vies públiques de la nostra ciutat 
perquè les explicacions que contenen s’ajustin al motiu que les fa mereixedores de la 
denominació que tenen. 
 
Cinquè.- Impulsar, com a exercici de memòria històrica, el coneixement per part de la 
ciutadania dels referents locals als quals fan referència els hodònims de la ciutat, 
sovint desconeguts, amb accions com l’obertura d’un apartat al web municipal o 
ubicar plaques que expliquin més extensament els significats de les denominacions. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a totes les entitats de la ciutat. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38799: 
... 
 
Esmena de Supressió de l’apartat II de l’Exposició de Motius 
 
Suprimir l’apartat II de l’exposició de motius. 
 
 
Esmena de Supressió a l’apartat III de l’Exposició de Motius 
 
Suprimir el paràgraf “Amb canvis de denominacions” de l’apartat III de l’exposició de 
motius. 
 
 
Esmena de Supressió del Primer Punt dels Acords 
 
Suprimir el primer punt dels acords i renumeració dels següents. 
 
 
Esmena de modificació del Segon Punt dels Acords 
 
Segon.- Prioritzar per a possibles canvis de noms de carrers, places o indrets de la 
ciutat els topònims referents a personatges femenins que hagin estat referents de la 
vida cultural, social i política de la nostra ciutat. 
 
 
Esmena de modificació del Tercer Punt dels Acords 
 
Tercer.- Tenir en compte pel que fa a la modificació del nomenclàtor de la ciutat les 
iniciatives dels veïns i veïnes i entitats de la ciutat, així com els topònims populars d’ús 
corrent amb que es designen alguns carrers o places de la ciutat. 

... 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció es retira pel Grup municipal proponent mitjançant escrit amb 
registre d’entrada 38862 sense entrar en la fase de votació, pel que decauen 
les esmenes parcials presentades que tampoc es sotmeten a votació. 
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SEGONA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, SOBRE 
L’ADEQUACIÓ D’IMPOSTOS I TAXES PER PROPIETATS DE L’ESGLÉSIA EN ÚS 
PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES A LA SENTÈNCIA DERIVADA DE L’ASSUMPTE 
74/16 DEL TJUE. 

Moció de CEC-CPC, sobre 
l’adequació d’impostos i 

taxes per propietats de 
l’església en ús per 
activitats econòmiques a 
la sentència derivada de 

l’assumpte 74/16 del 
TJUE. 

MOCIÓ 
... 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va dictar la sentència C-74/16 
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe, que obre 
la porta a posar fi a una part dels privilegis fiscals de l’Església Catòlica i que fins ara 
es justificaven normativament en el marc de l’exempció d’alguns impostos per a tots 
els ajuntaments arran del conveni del 3 de gener de 1979 entre l’estat espanyol i la 
Santa Seu. 
 
Aquesta sentència del TJUE, que es va fer pública el passat mes de juny de 2017, 
determina que les exempcions fiscals a l’Església Catòlica a Espanya <<poden 
constituir ajuts estatals prohibits>> en cas que s’atorguin <<en relació amb activitats 
econòmiques com ara l’ensenyança no subvencionada>>, en considerar-se 
<<contraris a la lliure competència>> (per nosaltres al principi d’igualtat), segons 
apunta el dictamen. 
 
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea precisa a la mateixa sentència que aquestes 
activitats d’ensenyament no subvencionat són, per exemple, els centres que ofereixen 
educació no obligatòria (preescolar, Batxillerat, etc) i <<semblen revestir caràcter 
econòmic>>, atès que el seu finançament es fa mitjançant el pagament de les 
matrícules i mensualitat dels alumnes o les seves famílies. 
 
Atès que les polítiques fiscals, dins del marc polític i econòmic actual, són 
imprescindibles per a garantir la justícia social de les comunitats, aplicant criteris 
correctors adreçats al repartiment de la riquesa i recursos, i sobretot establint criteris 
no discriminadors entre les persones i entitats que tributen. 
 
Atès que l’exempció fiscal a aquests edificis propietat de l’església, on l’activitat 
desenvolupada no és el culte religiós i que comporta activitat econòmica privada, pot 
suposar un <<ajut estatal prohibit>> segons contempla el criteri del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. 
 
Atès que la sentència en l’assumpte C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia 
Betania/Ayuntamiento de Getafe del Tribunal de la Unió Europea serveix per garantir 
que s’apliqui de la mateixa manera la legislació de la UE a cadascun dels estats 
membres. 
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Atès que l’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia de l’Impost de Bens Immobles 
que estableix en el seu article 5.1 B) el següent literal com a exempcions: 
 
<<Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos en l’Acord entre l’estat espanyol i 
la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les 
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes 
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de lo establert en 
l’article 16 de la Constitució>>. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà té regulació pròpia relativa a l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (Ordenança Fiscal núm. 5) que estableix en el seu 
article 4.2 el següent literal com a exempcions: 
 
<<Gaudiran d’exempció total i permanent de l’Impost la Santa Seu, la Conferència 
Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions territorials, les Ordres i 
Congregacions Religioses i els Instituts de Vida Consagrada i les seves províncies i els 
seus habitatges>>. 
 
Atès que correspon a aquest Ajuntament fixar i revisar la correcta recaptació 
d’impostos directes d’àmbit municipal, per a garantir la no discriminació fiscal i el 
correcte funcionament de la hisenda local. 
 
Atès que aquesta exempció fiscal no està fonamentada en cap mesura redistributiva 
ni respon a cap interès general per a la ciutat 
 
El Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a tots els 
immobles de l’Església Catòlica i les seves congregacions així com de la resta de 
personalitats jurídiques a les que fan referència els articles 5.1. (IBI) i 4.2 (Ordenança 
Fiscal núm. 5) a Cornellà de Llobregat, per tal de definir l’ús i activitat que es fa a 
cadascun d’aquests i identificar tots aquells edificis on hi hagi activitat econòmica. 
 
Segon.- Instar el Govern local a obrir expedients de revisió tributària i comprovació de 
tots els centres educatius de la ciutat amb titularitat privada adreçats a garantir la 
correcta aplicació de les exempcions fiscals vigents, en funció de l’espai certificat des 
de la Generalitat com a educació concertada i la que no és educació obligatòria ni 
subvencionada; i corregir si escau l’aplicació tributària per a la correcta recaptació 
d’impostos. 
 
Tercer.- Obrir expedients de revisió i comprovació de la situació tributària de tots els 
edificis al municipi que compten amb exempcions fiscals derivades dels articles 5.1 b) 
de l’Impost de Bens Immobles i 4.2 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
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Obres i que en aplicació de la sentència del TJUE assumpte <<C-74/16>> no 
correspongués. 
 
Quart.- Abans que finalitzi el present any 2017 reclamar les quanties retornades per 
exempcions derivades dels articles 5.1 b) de l’Impost de Bens Immobles i 4.2 de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres no prescrites i les quanties per 
indegudes que en aplicació de la sentència del TJUE assumpte <<C-74/16>> no 
correspongués. 
 
Cinquè.- Iniciar modificació dels articles 5.1 b) de l’Impost de Bens Immobles i 4.2 de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per adaptar-los a la sentència del 
TJUE assumpte <<C-74/16>> i que al procés de modificació d’impostos i taxes es 
pugui fer efectiu. 
 
Sisè.- Destinar les quanties que s’ingressin per indegudes en aplicació de l’exempció 
als centres d’educació pública de la ciutat per les necessitats que els seus consells 
escolars determinin. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a: Consell Escolar Municipal, consells escolars de 
tots els centres d’educació pública de la ciutat, Fampa Cornellà, FAPAC, CGT, USTEC-
IAC, CCOO, UGT, COS, CNT i Assemblea Groga. 

... 
 
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 38800: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou Primer Acord 
 
Primer.- Instar al Govern Local a elaborar o demanar un dictamen jurídic sobre les 
conseqüències de l’aplicació a Cornellà de la doctrina jurídica establerta per la 
Sentència C-74/16 Congregación de Escuelas Provincia Betania/Ayuntamiento de 
Getafe del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
 
Esmena d’Addició al Tercer Punt dels Acords 
 
Tercer.- D’acord amb el dictamen elaborat sobre les conseqüències de l’aplicació a 
Cornellà de la doctrina jurídica establerta per la invocada sentència del TJUE, obrir 
expedients de revisió i comprovació (...). 

... 
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 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38801: 
... 
 
Esmena d’Addició al Primer Punt dels Acords 
 
Primer.- Instar el Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a tots els 
immobles de l’Església Catòlica i d’altres confessions religioses reconegudes, així com 
a les seves congregacions i a la resta de personalitats jurídiques a les que fan 
referència els articles 5.1 (IBI) i 4.2 (Ordenança Fiscal núm. 5) a Cornellà de Llobregat 
(...). 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38803: 
... 
 
Esmena de Supressió del Quart Punt dels Acords: 
 
Suprimir el Quart punt dels acords. 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38804: 
... 
 
Esmena d’Addició del Cinquè Punt dels Acords: 
 
Cinquè.- En el marc de l’elaboració de les noves Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2018 modificar i introduir en aplicació de la doctrina jurídica de la sentència invocada 
del TJUE els articles que convinguin i, específicament, els articles 5.1 b) de l’Impost de 
Béns Immobles (...) 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:59 al 01:14:47 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
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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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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Grup Municipal de CEC-CPC, senyors/es Vidal Aragonés Chicharro, Angel 

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

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal d’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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

Grup Municipal 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. 
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TERCERA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A MILLORA DE 
LES CONDICIONS DE VIDA DE LES PERSONES AL·LÈRGIQUES AL POL·LEN DE 
CORNELLÀ. 

Moció de C’s, per a millora 
de les condicions de vida 

de les persones 
al·lèrgiques al pol·len de 
Cornellà. 

MOCIÓ 
... 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que s’ha comprovat que les malalties al·lèrgiques com a asma, rinitis i èczemes 
s’han quadruplicat en els últims 30 anys, sobretot als països desenvolupats. 
 
Atès que el pol·len d’arbres, arbustos, matolls i herbes és una de les principals causes 
d’al·lèrgia. Les persones sensibles poden patir rinitis, conjuntivitis, febre del fenc, 
asma, dermatitis i fins i tot fort anafilàxia al contacte amb el pol·len. 
 
Atès que la pol·linosi és una malaltia al·lèrgica caracteritzada per símptomes que 
afecten als ulls, nas i pulmons i que es presenta normalment durant les estacions de 
primavera i estiu. Afecta aproximadament al 15% de la població, incrementant-se 
aquest percentatge fins a un 30% entre els joves. 
 
Atès que la urbanització, amb els seus elevats nivells de contaminants i emissions de 
gasos pels vehicles i l’activitat industrial, té relació amb la creixent freqüència 
d’al·lèrgies induïdes pel pol·len que s’observa als països més industrialitzats. 
 
Atès que en zones urbanes, alguns dels arbres que es planten més comunament són 
espècies al·lergèniques conegudes pel molt pol·len que produeixen. Com aquests 
arbres estan propers als ciutadans, no és sorprenent l’augment de les al·lèrgies en les 
poblacions urbanes. 
 
Atès que la morella roquera, coneguda popularment com a herba roquera, 
rocamorella, herba apegosa, entre d’altres noms, és una família de males herbes molt 
al·lergènica i és una de les principals fonts de pol·len al·lergènic a les regions 
costaneres mediterrànies. Aquesta espècie es troba regularment en solars, parets i 
fissures d’aquestes àrees. El període de pol·linització d’aquesta mala herba s’estén de 
febrer a novembre donant una simptomatologia multiestacional i perenne que, en 
ocasions, pot ser confosa amb rinitis o asma crònics. Les províncies més afectades són 
Barcelona, Murcia i València amb una prevalença que oscil·la entre el 25 i el 50 per 
cent dels pacients amb pol·linosi. 
 
Vist que la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (RAC) mesura la diversitat i concentració 
de pol·len a Catalunya per a la predicció dels nivells de pol·len, amb la pretensió, 
entre unes altres, de poder suggerir polítiques d’arbrat urbà i de cura de la vegetació 
que creix en ambients urbans i urbanitzats, per intentar minimitzar els possibles 
efectes nocius a la salut. 
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Vist que la Xarxa Aerobiològica de Catalunya s’ha constituït a partir de la 
col·laboració entre el Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Unitat Docent d’Al·lergologia de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
 
Atès que l’Ordenança municipal de neteja en el capítol IV de la neteja i manteniment 
de solars en el seu article 29è estableix: “Els propietaris de solars i terrenys els hauran 
de mantenir lliures d’escombraries i residus, i en les degudes condicions d’higiene, 
salubritat, seguretat i ornat públic. La prescripció anterior inclou l’exigència de la 
desratització i la desinfecció dels solars”. I en l’article 30è 1 “Es potestat de 
l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja a què es 
refereix l’article anterior, tant si els solars són de propietat pública com privada”. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un Pla Específic de l’Arbrat de la ciutat partint de la consideració 
que l’aportació de l’arbrat no ve determinat només per l’efecte estètic que dóna als 
carrers, places i parcs de la ciutat, ni tan sols pel valor patrimonial que li hem atorgat, 
sinó que contribueix de manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre 
la qualitat de vida dels cornellanencs, pels seu beneficis ambientals i socials sobre la 
població. 
 
Segon.- Instar a l’equip de govern a prioritzar la plantació d’espècies no 
al·lergèniques, incloent en el mateix la planificació de la gradual substitució de totes 
les espècies al·lergèniques de la ciutat. 
 
Tercer.- Instar a l’equip de govern a incloure en els plecs de condicions tècniques de 
tot procés de contractació de treballs de plantació i/o substitució d’arbrat únicament 
espècies no al·lergèniques. 
 
Quart.- Instar a l’equip de govern a reforçar els treballs de neteja de mala herba als 
espais públics, prioritzant l’eliminació de la morella roquera. 
 
Cinquè.- Instar a l’equip de govern a dur a terme les mesures necessàries per garantir 
l’absència de morella roquera en els solars privats del municipi de Cornellà. 
 
Setè.- Instar a l’equip de govern a comptar amb l’assessorament de la Xarxa 
Aerobiològica de Catalunya (RAC) per a l’elaboració d’un Pla Director de l’Arbrat de la 
ciutat, així com de polítiques públiques per millorar les condicions de vida de les 
persones amb al·lèrgies al pol·len. 
 
Vuitè.- Traslladar la present moció a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, al Consell 
Municipal de Participació de Medi Ambiento i al Consell Municipal de Salut. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38798: 
... 
 
Esmena d’Addició a l’Exposició de Motius 
 
Addició dels següents paràgrafs al final de l’exposició de motius: 
 
Alhora el Pla de Sostenibilitat de l’AMB, vigent del 2014 al 2020, defineix d’acord amb 
les pautes i estudis internacionals quins són els serveis ambientals que aporten els 
espais verds i que més contribueixen directament o indirecta al benestar de les 
persones. 
 
D’acord amb aquest Pla de Sostenibilitat els serveis ambientals més comuns que 
presten els espais verds urbans metropolitans son 29 i s’associen i classifiquen amb 
diferents colors: els vermells (les trobades de grups, la reflexió-descans, els jocs a 
l’aire lliure, l’ocupació i els serveis socials, els picnics i àpats, les activitats esportives 
en espais concrets, la retenció de carboni i la contribució a la salut mental; els grocs 
(la inspiració artística, la vinculació amb la natura, el passeig, córrer, grans 
esdeveniments, envelliment actiu, educació ambiental, orientació periurbana, 
funcionament d’ecosistemes, millora de la qualitat de l’aire, benefici a la salut 
pública); i els verds (identitat-història, paisatge urbà, esponjament, regulació tèrmica, 
infoltració i permeabilitat, visita turística, valoració de finques circumdants i valoració 
d’activitats econòmiques circumdants). 
 
Així els plans de gestió dels espais verds han de partir d’una visió holística o global, 
que tinguin en compte tant la possible incidència gradual de cert tipus d’espècies 
d’arbres, arbustives o de plantes en determinades patologies talment les malalties 
al·lèrgiques, com els serveis ambientals positius i necessaris que aquestes mateixes 
espècies proporcionen. Un pla de gestió que només tingués en compte un factor 
prescindiria del necessari equilibri i de la visió global que qualsevol actuació 
ambiental ha de tenir. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38802: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords 
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Primer.- Elaborar un Pla de Gestió dels Espais Verds de la ciutat partint de la 
consideració que l’aportació de l’arbrat i dels espais verds en general no ve 
determinada només per l’efecte estètic que dóna als carrers (...). 
 
Esmena de Modificació del Setè Punt dels Acords 
 
Setè.- Instar a l’equip de govern a comptar amb l’assessorament de la Xarxa 
Aerobiològica de Catalunya (RAC) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 
l’elaboració d’un Pla de Gestió dels Espais Verds de la ciutat, que tingui en compte 
les polítiques públiques per a millorar les condicions de vida de les persones en el seu 
conjunt. 
 
Esmena d’Addició del Vuitè Punt dels Acords 
 
Vuitè.- Traslladar la present moció al servei de medi ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, al Consell 
Municipal de Participació de Medi Ambient i al Consell Municipal de Salut. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 38806: 
... 
 
Esmena de Supressió dels Acords Segon i Tercer 
 
Suprimir els Acords Segon i Tercer i renumeració dels següents 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:14:49 al 01:24:23 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP i 
el senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal de CEC-CPC, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

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

VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

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

MOCIÓ RESULTANT 

... 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que s’ha comprovat que les malalties al·lèrgiques com a asma, rinitis i èczemes 
s’han quadruplicat en els últims 30 anys, sobretot als països desenvolupats. 
 
Atès que el pol·len d’arbres, arbustos, matolls i herbes és una de les principals causes 
d’al·lèrgia. Les persones sensibles poden patir rinitis, conjuntivitis, febre del fenc, 
asma, dermatitis i fins i tot fort anafilàxia al contacte amb el pol·len. 
 
Atès que la pol·linosi és una malaltia al·lèrgica caracteritzada per símptomes que 
afecten als ulls, nas i pulmons i que es presenta normalment durant les estacions de 
primavera i estiu. Afecta aproximadament al 15% de la població, incrementant-se 
aquest percentatge fins a un 30% entre els joves. 
 
Atès que la urbanització, amb els seus elevats nivells de contaminants i emissions de 
gasos pels vehicles i l’activitat industrial, té relació amb la creixent freqüència 
d’al·lèrgies induïdes pel pol·len que s’observa als països més industrialitzats. 
 
Atès que en zones urbanes, alguns dels arbres que es planten més comunament són 
espècies al·lergèniques conegudes pel molt pol·len que produeixen. Com aquests 
arbres estan propers als ciutadans, no és sorprenent l’augment de les al·lèrgies en les 
poblacions urbanes. 
 
Atès que la morella roquera, coneguda popularment com a herba roquera, 
rocamorella, herba apegosa, entre d’altres noms, és una família de males herbes molt 
al·lergènica i és una de les principals fonts de pol·len al·lergènic a les regions 
costaneres mediterrànies. Aquesta espècie es troba regularment en solars, parets i 
fissures d’aquestes àrees. El període de pol·linització d’aquesta mala herba s’estén de 
febrer a novembre donant una simptomatologia multiestacional i perenne que, en 
ocasions, pot ser confosa amb rinitis o asma crònics. Les províncies més afectades són 
Barcelona, Murcia i València amb una prevalença que oscil·la entre el 25 i el 50 per 
cent dels pacients amb pol·linosi. 
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Vist que la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (RAC) mesura la diversitat i concentració 
de pol·len a Catalunya per a la predicció dels nivells de pol·len, amb la pretensió, 
entre unes altres, de poder suggerir polítiques d’arbrat urbà i de cura de la vegetació 
que creix en ambients urbans i urbanitzats, per intentar minimitzar els possibles 
efectes nocius a la salut. 
 
Vist que la Xarxa Aerobiològica de Catalunya s’ha constituït a partir de la 
col·laboració entre el Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Unitat Docent d’Al·lergologia de l’Hospital 
de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
 
Atès que l’Ordenança municipal de neteja en el capítol IV de la neteja i manteniment 
de solars en el seu article 29è estableix: “Els propietaris de solars i terrenys els hauran 
de mantenir lliures d’escombraries i residus, i en les degudes condicions d’higiene, 
salubritat, seguretat i ornat públic. La prescripció anterior inclou l’exigència de la 
desratització i la desinfecció dels solars”. I en l’article 30è 1 “Es potestat de 
l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja a què es 
refereix l’article anterior, tant si els solars són de propietat pública com privada”. 
 
Alhora el Pla de Sostenibilitat de l’AMB, vigent del 2014 al 2020, defineix d’acord amb 
les pautes i estudis internacionals quins són els serveis ambientals que aporten els 
espais verds i que més contribueixen directament o indirecta al benestar de les 
persones. 
 
D’acord amb aquest Pla de Sostenibilitat els serveis ambientals més comuns que 
presten els espais verds urbans metropolitans son 29 i s’associen i classifiquen amb 
diferents colors: els vermells (les trobades de grups, la reflexió-descans, els jocs a 
l’aire lliure, l’ocupació i els serveis socials, els picnics i àpats, les activitats esportives 
en espais concrets, la retenció de carboni i la contribució a la salut mental; els grocs 
(la inspiració artística, la vinculació amb la natura, el passeig, córrer, grans 
esdeveniments, envelliment actiu, educació ambiental, orientació periurbana, 
funcionament d’ecosistemes, millora de la qualitat de l’aire, benefici a la salut 
pública); i els verds (identitat-història, paisatge urbà, esponjament, regulació tèrmica, 
infoltració i permeabilitat, visita turística, valoració de finques circumdants i valoració 
d’activitats econòmiques circumdants). 
 
Així els plans de gestió dels espais verds han de partir d’una visió holística o global, 
que tinguin en compte tant la possible incidència gradual de cert tipus d’espècies 
d’arbres, arbustives o de plantes en determinades patologies talment les malalties 
al·lèrgiques, com els serveis ambientals positius i necessaris que aquestes mateixes 
espècies proporcionen. Un pla de gestió que només tingués en compte un factor 
prescindiria del necessari equilibri i de la visió global que qualsevol actuació 
ambiental ha de tenir. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament, l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Elaborar un Pla de Gestió dels Espais Verds de la ciutat partint de la 
consideració que l’aportació de l’arbrat i dels espais verds en general no ve 
determinada només per l’efecte estètic que dóna als carrers, places i parcs de la 
ciutat, ni tan sols pel valor patrimonial que li hem atorgat, sinó que contribueix de 
manera decisiva sobre la qualitat ambiental, i per tant, sobre la qualitat de vida dels 
cornellanencs, pels seu beneficis ambientals i socials sobre la població. 
 
Segon.- Instar a l’equip de govern a reforçar els treballs de neteja de mala herba als 
espais públics, prioritzant l’eliminació de la morella roquera. 
 
Tercer.- Instar a l’equip de govern a dur a terme les mesures necessàries per garantir 
l’absència de morella roquera en els solars privats del municipi de Cornellà. 
 
Quart.- Instar a l’equip de govern a comptar amb l’assessorament de la Xarxa 
Aerobiològica de Catalunya (RAC) i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a 
l’elaboració d’un Pla de Gestió dels Espais Verds de la ciutat, que tingui en compte les 
polítiques públiques per a millorar les condicions de vida de les persones en el seu 
conjunt. 
 
Cinquè.- Traslladar la present moció al servei de medi ambient de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, al Consell 
Municipal de Participació de Medi Ambient i al Consell Municipal de Salut. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
QUARTA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A L’ADHESIÓ 
DE CORNELLÀ A LA XARXA PER A LA PREVENCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL 
EN MENORS I A LA CAMPANYA “MENORS NI UNA GOTA”. 

Moció C’s, per a l’adhesió 
de Cornellà a la xarxa per 
a la prevenció del consum 

d’alcohol en menors i a la 
campanya “Menors ni una 
gota”. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El consum de begudes alcohòliques per menors d'edat és un greu problema al que ha 
d'enfrontar-se la nostra societat. Desgraciadament veiem amb major freqüència 
notícies i successos referents a menors que presenten intoxicació etílica, arribant en 
casos greus a produir-los la mort. 
 
La prevenció dels problemes associats al consum de risc de begudes alcohòliques 
entre els joves mitjançant la limitació i la detecció precoç són accions prioritàries per 
millorar la seva salut. 
 
En aquest sentit, hi ha una àmplia normativa amb diferents mesures: ni en els 
establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics 
està permès vendre ni subministrar cap tipus de beguda alcohòlica als menors de 
divuit anys. 
 
En els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques deu haver-hi una 
senyalització en un lloc perfectament visible, de manera que es determini per 
reglament i que faci patent la prohibició de vendre o subministrar begudes 
alcohòliques als menors de divuit anys. Aquesta senyalització la faciliten les 
Delegacions Territorials del Departament de Salut. 
 
Les denúncies dels establiments que incompleixen la prohibició de venda d'alcohol o 
tabac als menors s'han de fer a la Direcció general de Salut Pública del Departament 
de Salut. 
 
Aquesta normativa es troba recollida en: 
 
- Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies 

que poden generar dependència. (DOGC núm. 572 publicat el 07/08/1985). 
 
- Llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de 

juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència. (DOGC núm. 3598 publicat el 19/03/2002) 

 
- Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions 

en la venda de begudes alcohòliques. (DOGC núm. 4340 publicat el 10/03/2005) 
 
Al desembre de 2013, la Federació Espanyola de Begudes Espirituoses (FEBE) 
juntament amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, va engegar la 
campanya “Menors: ni una gota. Més de 100 raons perquè un menor no begui 
alcohol”, per lluitar contra el consum d'alcohol en menors. Arran del 
desenvolupament de la campanya i davant la demanda per part d'institucions tant 
públiques com a privades per sumar-se a aquesta causa es va crear el projecte “Xarxa 
per a la prevenció del consum d'alcohol en menors” amb l'objectiu de donar màxima 



 

 46 

difusió a les eines creades sota el paraigua de la campanya “Menors ni una gota” i 
agrupa a entitats públiques i privades amb l'objectiu comú de lluitar contra el consum 
d'alcohol en menors. 
 
El projecte “Xarxa per a la prevenció del consum d'alcohol per menors d'edat” cedeix 
el protagonisme i el lideratge de la campanya als Ajuntaments que se sumeixen a 
ella, per traslladar les accions que es desenvolupin a nivell nacional, a l'àmbit 
municipal. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de posar tots els mitjans al seu 
abast per aconseguir que els menors no consumin begudes alcohòliques i des del 
Grup Municipal Ciutadans, considerem que la signatura amb la Federació Espanyola 
de Begudes Espirituoses (FEBE) del conveni de col·laboració per als programes que 
tenen en marxa i l'adhesió al Projecte Ciutats en Xarxa per a la Prevenció del Consum 
d'Alcohol per menors d'edat, és una pas necessari en la lluita per la prevenció del 
consum de begudes alcohòliques per menors. 
 
Per tant el Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania proposa que s'adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a l'Ajuntament de Cornellà perquè signin el Conveni de Col·laboració 
amb la Federació Espanyola de Begudes Espirituoses (FEBE) i, al mateix temps, 
s'adhereixi a la Xarxa per a la Prevenció del Consum d'Alcohol per Menors d'Edat. 
 
Segon.- Informar del present acord al Consell de Ciutat, al Consell de Salut, al CRAJ i la 
difusió en tots els mitjans de comunicació municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:24:24 al 01:31:03 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Després de la deliberació de la moció, aquest punt queda sobre la taula a 
petició del Grup municipal proponent sense entrar en la fase de votació. 
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CINQUENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, EN FAVOR DE 
LA COHESIÓ SOCIAL I LA CONVIVÈNCIA CÍVICA A CORNELLÀ. 

Moció d’ERC-AM, en favor 
de la cohesió social i la 

convivència cívica a 
Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
En els darrers vuit anys el posicionament i el debat polític s’han generalitzat al nostre 
país i a la nostra ciutat amb les diferents opcions i alternatives a l’actual estatus 
polític de Catalunya com a país en el sí del Regne d’Espanya. Es així com s’ha 
multiplicat entre la ciutadania el debat entre els partidaris de tesis unionistes, 
autonomistes, federalistes, sobiranistes, independentistes o de qualsevol altre signe. 
 
Aquest debat s’ha multiplicat i ha donat lloc a manifestacions i concentracions 
massives de persones afins a les diferents sensibilitats polítiques, especialment al 
voltant dels fets de l’1 d’octubre, la consideració dels quals ja van ser motiu de la 
moció conjunta aprovada en el Ple celebrat el passat dia 5, amb la qual es va 
condemnar la repressió policial i l’Ajuntament es va adherir al manifest de la Taula 
per la Democràcia. 
 
En aquest marc s’han produït però, a la nostra ciutat, confrontacions de diferents 
afinitats polítiques que en algun cas han menystingut la cohesió social i han posat en 
perill la convivència cívica que sempre ha de fonamentar-se en l’exercici pacífic i 
respectuós de la llibertat d’expressió i en el respecte als drets de tothom. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar que el debat social i polític no ha de ser motiu ni excusa per afectar 
la convivència ciutadana, tant en l’àmbit personal com en el comunitari. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Cornellà, tant institucionalment com per mitjà dels diferents 
grups municipals, vetllarà perquè totes les expressions de posicionament polític a la 
nostra ciutat siguin pacífiques, respectuoses amb les persones, les seves llibertats i 
drets fonamentals, i es vehiculi la diversitat ideològica per la via del respecte i del 
diàleg, mai per la imposició, l’amenaça, l’insult o la violència. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a totes les entitats de la ciutat i fer-los públics a la 
ciutadania mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament i el butlletí municipal (Cornellà 
Informa). 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:31:04 al 01:45:26 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Anna Clara Martínez Fernández i el senyor Jorge García Mulet, 
Regidors del Grups Municipals de C’s, que s’incorpora a la mateixa amb 
caràcter previ a la votació. 
 
 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
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SISENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER LA MILLORA 
DE LA DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS A CORNELLÀ. 

Moció d’ERC-AM, per la 
millora de la difusió de les 
activitats a Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
Cornellà és una ciutat on al llarg de l’any es pot gaudir d’un ampli ventall d’activitats 
cíviques, culturals i esportives. Moltes d’aquestes activitats són organitzades per 
l’Ajuntament, altres per les mateixes entitats, a títol individual o per empreses 
particulars. En determinats dies i sobretot en èpoques concretes existeix tal varietat 
d’activitats que inclús es solapen en dia i hora. 
 
La ciutadania de Cornellà s’assabenta d’aquestes activitats bé perquè forma part de 
les entitats organitzadores, pel boca-orella, per difusió en cartells, butlletins, díptics o 
qualsevol altre format en paper; i també per canals digitals. 
 
Actualment Cornellà disposa de diferents espais digitals a la “xarxa” per fer difusió de 
les activitats que es desenvolupen a la ciutat, com són: la pàgina web municipal amb 
l’agenda de Cornellà, butlletins específics com el “Cornellà Cultura”, el “Cornellà al 
dia” i aplicacions per dispositius mòbils concretes com per exemple “Que fer a 
Cornellà” i “Cornellà de Llobregat”. 
 
A la web principal de l’Ajuntament, la informació cultural (i part d’altres àrees) es 
troba dispersa en diversos enllaços i subenllaços, amb diferents vies per accedir-hi, 
cosa que produeix duplicacions innecessàries dels mateixos ítems i contribueix a la 
confusió dels seus usuaris. Les plataformes de difusió digitals i les aplicacions són poc 
intuïtives i efectives, en definitiva poc atractives i “amigables”. 
 
En resum ens trobem amb uns espais de difusió via digital que en comptes de 
potenciar el seu ús i facilitar la difusió d’informació sobre activitats, creen una imatge 
poc atractiva i amigable, confusa, dispersa, multiplicada i lenta a l’usuari, creant-li 
confusió i generant-li desisterès. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Unificar la informació de les activitats de Cornellà en un sol espai/agenda, 
tant a la web com a la resta de bolletins informatius. 
 
Segon.- En la creació de la nova web municipal de Cornellà tenir en compte un 
apartat on l’agenda i les activitats es trobin de manera clara, àgil i unificada. 
 
Tercer.- Reformar o crear una nova App Cornellà en el termini d’un any que sigui 
“amigable”, accessible, entenedora i conceptualment endreçada. 
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Quart.- Aquesta App contindria, a títol indicatiu: 
 

 Agenda Cornellà. 

 Comerç: informació diversa sobre comerços. 

 Mobilitat: enllaços a totes les apps de transport, taxi, etc., més aparcaments 
urbans i plànol de la ciutat. 

 Seguretat ciutadana: redirecció a l’App de la policia local 

 Treball i empresa: informació general 

 Salut i acció social dones, entitats, educació, cultura, esports: informació general 
també del web. 

 Redirecció a “Aprop Teu” 

 Sistemes efectius de participació ciutadana, com el dels pressupostos, el de Can 
Bagaria i qualsevol que aparegui. 

 
Cinquè.- Comunicar aquests acords a la ciutadania de Cornellà per mitjà de tots els 
mitjans digitals i impresos. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de C’s amb registre d’entrada 
38770: 
... 
 
Esmena d’addició com a nou punt d’acord: 
 
Segon.- Potenciar les campanyes informatives en format cartell/butlletí a repartir als 
domicilis dels cornellanencs, prioritzant les activitats i agenda cultural pròpies dels 
diferents barris, per a que la difusió d’aquestes arribi a la totalitat de la població en 
temps i forma. 

... 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció es retira pel Grup municipal proponent mitjançant escrit amb 
registre d’entrada 38864 sense entrar en la fase de votació, pel que decau 
l’esmena parcial presentada que tampoc es sotmet a votació. 
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SETENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, EN 
DEFENSA DE L’EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ. 

Moció d’ICV-EUIA-EP-E, en 
defensa de l’educació com 
a eina de cohesió. 

MOCIÓ 
... 
El desenvolupament d’una educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha 
estat un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria 
dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció 
d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de 
Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de 
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades 
patides a l’educació pública i la manca de recursos suficients com per fer un model 
més potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i 
d’immersió lingüística reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la 
comunitat educativa catalana dels darrers 40 anys. Per exemple, aquest Ajuntament 
va aprovar –de forma àmpliament majoritària- el mes de gener del 2017 una moció 
de suport a la plena normalització de la llengua catalana a la nostra ciutat. 
 
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més 
autònomes, més crítiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de 
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per 
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les 
famílies nouvingudes d’arreu del món. 
 
En aquest sentit, és indubtable que tot i que els fets socials i polítics que Catalunya 
està vivint afecten a la dinàmica educativa dels nostres centres cal fer de nou 
confiança en la capacitat pedagògica d eles educadores i els educadors perquè 
puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera possible. 
 
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del 
govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de 
comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema 
adoctrinador de l’independentisme i l’antiespanyolisme són un greu error i una 
simplificació malintencionada. Es simplifica la realitat de manera interessada a 
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és 
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el 
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de 
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català. 
 
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de 
la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que 
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema 
educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel 
govern central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el 
principal responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
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Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu 
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que 
estiguin generant cap segregació dels nens en funció de l’opinió política dels seus 
pares. Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats 
del Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un 
exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. Son molt els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut 
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és 
dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s, 
pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre 
d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en 
seu parlamentària ja al 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era 
“espanyolitzar els infants catalans”. 
 
Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model 
d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual 
no fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una 
provocació innecessària. Novament es refereix a un sistema educatiu que, en un 
termini molt curt de temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un 
terrible atemptat terrorista, i d’una violència brutal sense precedents als seus 
equipaments per part de les forces de seguretat de l’estat. 
 
Afirmem de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins 
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i 
s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. 
 
En definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb 
tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten 
trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics. 
 
Per tots aquests motius, es proposen els següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Afirmem que, tot i les limitacions actuals, el sistema educatiu català és un 
exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre 
treballar per la igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones crítiques, lliures i 
autònomes. L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social 
indispensable a Catalunya. 
 
Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que 
conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa 
són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest. 
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Tercer.- Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades 
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al 
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat 
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans. 
 
Quart.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors. 
 
Cinquè.- Expressar el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en 
llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents 
de descrèdit malintencionats. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de 
Catalunya, a les Associacions de mares i pares, al Consell Escolar del (municipi) i a les 
direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO, UGT i USTEC. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E amb registre 
d’entrada 38736: 
... 
 
Modificar l’acord Sisè resultant d’aquesta manera: 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de 
Catalunya, a les associacions de mares i pares FAMPA Cornellà i FAPAC, al Consell 
escolar municipal i a les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i 
ACM, i a CCOO, UGT, USTEC i CGT. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 38777: 
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... 
 
Esmenes a l’exposició de motius 
 
Substitució el quart paràgraf per el següent text: 
 
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per diferents càrrecs 
institucionals i polítics del PP i C’s, a través dels mitjans de comunicació en què es 
titlla el sistema Educatiu a Catalunya com un sistema adoctrinador de 
d’independentisme i antiespanyolisme són un greu error i una simplificació 
malintencionada. 
 
Substitució el cinquè paràgraf per el següent text: 
 
Un error que afecta greument a un sistema educatiu que efectivament té mancances 
derivades de la greu crisi econòmica, però que no guarden cap relació amb el seu 
funcionament com escola integradora i espai de convivència. 
 
Modificació a partir de la meitat del sisè paràgraf en el següent sentit: 
 
“... internacionalment” de l’escola catalana i el seu model d’immersió lingüística. En 
qualsevol cas, com ja hem dit moltes vegades en aquest Ple, la LOMCE sí que va 
néixer amb la voluntat “d’espanyolitzar els infants catalans”, tal com va dir el propi 
ministre d’educació en seu parlamentària l’any 2012. 
 
Substitució del setè paràgraf per el següent text: 
 
Declaracions públiques com aquestes i les que acusen d’adoctrinament a les aules no 
fan cap bon servei a la convivència i a l’èxit educatiu a les escoles, resultant tota una 
provocació innecessària. 
 
Als Acords: 
 
Substitució del tercer per el següent text: 
 
Acord tercer: Exigim una rectificació pública dels diferents càrrecs institucionals i 
polítics del PP i C’s, i expressem el nostre reconeixement a la professionalitat dels 
nostres docents i al treball curós i experimentat de cohesió social que desenvolupen i 
demanem preservar la seva dignitat i llibertat per tal que puguin seguir educant als 
nostres estudiants en el civisme i el diàleg. 
 
Eliminació de l’acord quart. 

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Que també es comuniqui a tots els sindicats de la ciutat, entitats de l’àmbit educatiu, 
assemblea groga i altres sindicats. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:45:27 al 02:15:40 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

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

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

... 
 
El desenvolupament d’una educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha 
estat un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria 
dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció 
d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística de 
Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de 
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades 
patides a l’educació pública i la manca de recursos suficients com per fer un model 
més potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i 
d’immersió lingüística reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la 
comunitat educativa catalana dels darrers 40 anys. Per exemple, aquest Ajuntament 
va aprovar –de forma àmpliament majoritària- el mes de gener del 2017 una moció 
de suport a la plena normalització de la llengua catalana a la nostra ciutat. 
 
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més 
autònomes, més crítiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de 
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per 
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de les 
famílies nouvingudes d’arreu del món. 
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En aquest sentit, és indubtable que tot i que els fets socials i polítics que Catalunya 
està vivint afecten a la dinàmica educativa dels nostres centres cal fer de nou 
confiança en la capacitat pedagògica d eles educadores i els educadors perquè 
puguin seguir educant els nostres infants i joves de la millor manera possible. 
 
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del 
govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de 
comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema 
adoctrinador de l’independentisme i l’antiespanyolisme són un greu error i una 
simplificació malintencionada. Es simplifica la realitat de manera interessada a 
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és 
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el 
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de 
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català. 
 
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte de 
la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009, i que 
només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema 
educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel 
govern central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el 
principal responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
 
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu 
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que 
estiguin generant cap segregació dels nens en funció de l’opinió política dels seus 
pares. Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats 
del Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un 
exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu. Son molt els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut 
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és 
dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s, 
pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre 
d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en 
seu parlamentària ja al 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era 
“espanyolitzar els infants catalans”. 
 
Les sospites infundades d’adoctrinament sovint es relacionen amb el model 
d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions públiques, que en el marc actual 
no fan cap bon servei a la convivència i l’èxit educatiu a les escoles, resulten tota una 
provocació innecessària. Novament es refereix a un sistema educatiu que, en un 
termini molt curt de temps, ha hagut de gestionar la complexitat dels efectes d’un 
terrible atemptat terrorista, i d’una violència brutal sense precedents als seus 
equipaments per part de les forces de seguretat de l’estat. 
 
Afirmem de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins 
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i 
s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. 
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En definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb 
tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs intenten 
trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics. 
 
Per tots aquests motius, es proposen els següents acords: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Afirmem que, tot i les limitacions actuals, el sistema educatiu català és un 
exemple de llibertat, convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre 
treballar per la igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones crítiques, lliures i 
autònomes. L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social 
indispensable a Catalunya. 
 
Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que 
conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa 
són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest. 
 
Tercer.- Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades 
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al 
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat 
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans. 
 
Quart.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors. 
 
Cinquè.- Expressar el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en 
llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents 
de descrèdit malintencionats. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de 
Catalunya, a les associacions de mares i pares FAMPA Cornellà i FAPAC, al Consell 
escolar municipal i a les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i 
ACM, a CCOO, UGT, USTEC i CGT, a tots els sindicats de la ciutat, entitats de l’àmbit 
educatiu, assemblea groga i altres sindicats. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

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. 
 
 
 
VUITENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER DONAR 
SUPORT I RECOLZAR A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT COM 
GARANTS DE L’ESTAT DE DRET. 

Moció del PP, per donar 
suport i recolzar a les 
forces i cossos de 

seguretat de l’estat com 
garants de l’estat de dret. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des del passat dia 20 de setembre, data en la qual es va ordenar per part del Jutjat 
d'Instrucció núm. 13 de Barcelona la pràctica de diligències d'entrada i registre en 
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diferents conselleries i organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i fins al 
diumenge 1 d'octubre, dia en què es va tractar de celebrar el referèndum il·legal 
prohibit pel Tribunal Constitucional, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han 
estat objecte d'un assetjament constant amb la finalitat d'impedir als seus agents el 
legítim exercici de les seves funcions. 
 
Tota la societat espanyola ha estat testimoni a través dels mitjans de comunicació de 
l'enorme clima d'hostilitat i dels nombrosos atacs que han sofert els membres de la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil pel simple fet de realitzar la seva labor i defensar 
l'Estat de Dret. Durant aquests dies, tots els ciutadans han pogut veure com els 
manifestants els han insultat i fins i tot agredit, com han destrossat els seus vehicles, 
com els han envoltat durant hores per bloquejar les seves sortides, com han informat 
a través de mitjans de comunicació de la Generalitat dels seus moviments dins del 
territori de la Comunitat Autònoma catalana amb la finalitat de delatar-los i 
assenyalar-los. Fets que han motivat que la Fiscalia de l'Audiència Nacional presentés 
una denúncia per sedició en considerar que serien constitutius d'aquest i altres 
delictes. 
 
Ha de recordar-se que, en el context descrit, el Govern de la Nació s'ha vist obligat a 
adoptar mesures a fi de garantir el compliment de la Llei en la Comunitat Autònoma 
de Catalunya sobre la base de les instruccions de la Fiscalia per impedir la celebració 
del referèndum il·legal i d'acord també al previst en l'article 38.2 de la Llei Orgànica 
de Forces i Cossos de Seguretat que contempla la intervenció de Policia i Guàrdia Civil 
en el manteniment de l'ordre públic. 
 
Les explosions de violència a les quals ens hem referit tenen a veure amb els 
anomenats delictes d'odi i són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. No 
té cabuda, per tant, cap tipus d'actitud violenta o coacció amb la finalitat de defensar 
un posicionament polític o ideològic. La violència és simplement violència, sense que 
càpiga justificació alguna atenent a la finalitat pretesa pels seus autors o impulsors, 
per la qual cosa tots els ciutadans, i especialment els representants públics, han 
d'estar units en la condemna de tota violència, sense disculpar o minimitzar en cap 
cas fets que puguin atemptar contra la llibertat i la integritat de les persones. 
 
És deure i obligació de tots els partits democràtics rebutjar i condemnar rotunda i 
sistemàticament qualsevol comportament de naturalesa violenta –independentment 
de la ideologia en què s'emparin- així com qualsevol acció justificativa dels mateixos, i 
mostrar el seu suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la seva labor de 
defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans. És injust i intolerable 
que se'ls tracti, com a enemics quan els guàrdies civils i els policies nacionals són 
servidors públics que compleixen amb la responsabilitat de garantir la llibertat de tots 
i el lliure exercici dels nostres drets. 
 
Els homes i dones que integren aquests Cossos estan compromesos amb la seguretat 
d'Espanya i dels espanyols, i dediquen les seves vides a salvaguardar la convivència, la 
seguretat i la tranquil·litat dels seus conciutadans, mereixent per això l'afecte, 
l'admiració i el respecte del conjunt de la societat espanyola. És per aquesta i per 



 
 

 
 

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

 

 61 

moltes altres raons per les quals la Policia Nacional i la Guàrdia Civil són les dues 
institucions públiques que més confiança generen segons figura en el baròmetre del 
CIS de l'any 2015, doncs gràcies al seu servei diari estem aconseguint que Espanya 
sigui en l'actualitat un dels països més segurs del món. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta la següent 
 

MOCIÓ 
 
L'ajuntament de Cornellà de Llobregat manifesta; 
 
1. El seu suport i respatller incondicional a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la 

seva labor de defensa i protecció dels drets i llibertats de tots els ciutadans i, 
especialment, i des de la legalitat constitucional, de la sobirania nacional, l'Estat 
de Dret, la democràcia i la convivència entre els espanyols. 

 
2. La seva condemna a l'assetjament sistemàtic al que els seus membres estan sent 

sotmesos mitjançant actes violents, independentment de la ideologia en què 
s'emparin, així com qualsevol tipus d'acció o declaració que justifiqui, empari o 
menysvalori aquests actes, rebutjant en conseqüència tota conducta 
antidemocràtica que atempti contra la convivència en pau i llibertat i que tracti de 
soscavar els fonaments de la nostra democràcia. 

 
A més, insta al conjunt de les institucions espanyoles a: 
 
3. Utilitzar amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i 

oportunitat, tots els mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble 
espanyol i de l'interès general d'Espanya, li atribueixen la Constitució i les Lleis. 

 
4. Actuar, amb les eines de l'Estat de Dret, contra les iniciatives que pretenguin, des 

de la il·legalitat i contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, 
conculcar el nostre marc constitucional i la unitat d'Espanya. 

 
Perquè en prengueu coneixement s'acorda finalment, traslladar aquesta petició al 
President i a la Vicepresidenta del Govern d'Espanya, als Ministres de Justícia i 
d'Interior del Govern d'Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i 
del Senat, al Govern de la Generalitat i als Portaveus dels Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
38775. 
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... 
 
Des de l’inici de l’època democràtica, la ciutat de Cornellà de Llobregat ha tingut al 
seu servei el treball dels diferents cossos policials que han desenvolupat les seves 
competències en el nostre àmbit territorial. Realitzant les seves responsabilitats, amb 
encerts i desencerts propis de qualsevol funció pública, amb bons nivells de 
coordinació, col·laboració, eficàcia i professionalitat. Redundant tot això en la 
defensa i protecció dels drets dels ciutadans i ciutadanes i en una millora sostinguda 
de la seva seguretat i qualitat de vida. 
 
Abans del desplegament a la ciutat de la policia de la Generalitat de Catalunya, els 
Mossos d’Esquadra, les relacions entre la Guàrdia Urbana i el Cos Nacional de Policia i 
la seva plasmació en el seu quefer diari, van resultar patents en els fruits obtinguts, 
així com posteriorment amb els Mossos d’Esquadra. 
 
Tant és així, que la participació conjunta en nombrosos operatius i serveis entre els 
Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana, i el treball que des d’un 
temps realitza la Guàrdia Civil amb la Guàrdia Urbana en les seves matèries 
competencials, han aconseguit situar la ciutat de Cornellà en uns nivells de seguretat 
superiors als del nostre entorn metropolità. 
 
Però aquesta coordinació no ha estat fruit de l’atzar sinó de les relacions 
institucionals i professionals arrelades històricament a la ciutat, la qual cosa facilita 
que els òrgans de direcció i coordinació, principalment la Junta Local de Seguretat i La 
Taula de Coordinació Operativa que es duen a terme periòdicament, es desenvolupin 
en un clima de confiança mútua i voluntat de servei a la ciutadania. 
 
Malauradament, determinats fets i situacions extremes viscudes recentment a 
Catalunya, han posat en qüestió l’actuació dels diferents cossos policials que s’han 
vist involucrats des de diferents perspectives. En aquest sentit, salvant el compliment 
de les instruccions legalment rebudes pels agents en l’exercici de les seves funcions, 
són condemnables qualsevol acte o ordre que impliqui l’aplicació d’una violència 
injustificada, així com l’ús partidista o parcial de qualsevol cos policial que es deu a 
l’estricte compliment de la llei i als seus codis deontològics i professionals. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Manifestem el nostre suport i recolzament al conjunt de les forces i cossos 
policials que formen part de la Junta Local de Seguretat de Cornellà, en la seva tasca 
diària en defensa i protecció dels drets i llibertats, així com de la convivència cívica i 
pacífica de tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Segon.- Reiterem la voluntat i convicció de continuar treballant conjuntament per 
aconseguir que Cornellà sigui un exemple de civisme, cohesió social i concòrdia 
ciutadana amb la cooperació del conjunt de les nostres forces i cossos policials. 
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Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als membres del Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció de Cornellà de Llobregat. 

... 
 
 
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: 
... 
 
Condemnar els actes de les forces de seguretat de l’Estat que van causar 1097 ferits 
l’1 d’octubre del 2017. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Que es sol·liciti la retirada de Catalunya de les forces de seguretat de l’estat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:15:41 al 02:52:05 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Maria Josefa Ruiz Tienda i el senyor Angel Camacho Hervás, Regidors 
del Grup Municipal de CEC-CPC, i la senyora Montserrat Pérez Lancho, 
Regidora del Grup Municipal del PSC-CP, que s’incorporen a la mateixa amb 
caràcter previ a la votació. 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió 
l’Alcalde, senyor Antonio Balmón Arevalo, assumint la Presidència de la sessió 
el senyor Antonio Martínez Flor, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació assumint de nou la 
Presidència de la sessió. 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA DEL PSC-CP 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, decaient, en conseqüència, la moció 
inicialment presentada. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal 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. 
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Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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. 
 
 
 
 
NOVENA.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER LA 
REUTILITZACIÓ D’ÚS DELS QUIOSCOS A CORNELLA. 

Moció del PP, per la 
reutilització d’ús dels 
quioscos a Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els últims anys s’està assistint al tancament progressiu de molts quioscs de premsa 
implantats en la via pública, fenomen que no és exclusiu de Cornellà, sinó en totes les 
ciutats espanyoles. El descens de vendes de la premsa escrita propiciat per 
l'increment de la premsa digital porta al gradual tancament d'aquest tipus 
d'instal·lacions. 
 
Des del punt de vista administratiu, la major part d'aquests quioscs gaudeixen d'una 
concessió (ús privatiu del domini públic) que suposa el pagament d'una taxa per l'ús 
privatiu de l'espai públic que es determina en les corresponents ordenances fiscals. 
 
No tractant-se d'una situació exclusiva de Cornellà, en altres ciutats espanyoles s'ha 
començat a plantejar la possibilitat de dotar de nous usos a aquests elements urbans, 
reubicacions d'aquests elements del mobiliari urbà que puguin afavorir la seva 
activitat, reconversió de quioscs tancats en punts de venda d'entrades per a 
espectacles municipals. Són múltiples les possibilitats d'usos i, per tant, es fa necessari 
recaptar propostes que permetin trobar alternatives viables d'usos als quioscs que es 
troben actualment sense activitat. 
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Per tot el que s'ha dit, aquest Grup Municipal proposa l'aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaboració d'un cens actualitzat de mobiliari urbà – quioscs amb fitxa 
descriptiva adjunta de cadascun d'ells, incloent el període de vigència de la concessió 
o si ja està caducada; així com un mapa d'ubicació d'aquests elements. 
 
Segon.- Estudiar aquelles concessions que estan en vigor, però que no estan sent 
utilitzades i que es contacti amb els concessionaris a fi que es pugui donar una solució 
el més viable i àgil possible per a aquests quioscs en concret. 
 
Tercer.- Engegada per part de l'Ajuntament de Cornellà d'un procés de recollida 
d'idees sobre les possibilitats d'aprofitament dels quioscs de la ciutat actualment 
sense ús o d'uns altres als quals pogués interessar el canvi, per reconduir l'activitat 
d'aquest tipus de mobiliari urbà, comprometent-se a impulsar les/s que resulti/n més 
beneficioses per a l'interès particular del que gaudeix de la concessió, per al públic i 
per al paisatge urbà, considerant les possibles incidències en l'ús del carrer que les 
diferents solucions poguessin ocasionar. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:52:06 al 02:57:28 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
el senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Polític Municipal del 
PP, la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no adscrita i el senyor 
José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup Polític Municipal del PSC-CP, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

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

Gómez Márquez. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 
 
 

MOCIONS URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha mocions 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 del Grup 
Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado Ruiz, i 
del Grup municipal de C’s, senyors/a Jorge García Mulet, Anna Clara 
Martínez Fernández i Daniel Martínez Rodríguez, declarar-les d’urgència, de 
conformitat amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, 
i es passa a tractar les mocions següents: 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
URGENCIA PRIMERA.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE CEC-
CPC I D’ERC-AM, PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA. 
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Moció de CEC-CPC i 
d’ERC-AM, per aturar la 
suspensió de l’autonomia 

de Catalunya. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política. 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la 
incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta 
repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de 
mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, 
querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 
alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 
d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de 
forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels 
comptes de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
 

ACORDA 
 
Primer.- Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular de passat 1 d’octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
república aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
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Tercer.- Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als Grups Polítics 
del Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E: 
... 
 
Eliminar l’últim paràgraf de l’exposició de motius i treure el primer acord de la moció. 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E: 
... 
 
Esmena de forma: 
 
El text de l’exposició de motius distribuir-ho en quatre paràgrafs. El primer fins la 
sisena línea, el segon fins la línea quinze i el tercer fins la línea vint-i-una. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada verbalment pel Grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
... 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat acorda: 
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Primer.- El compromís de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb la defensa de 
l’autogovern i de les institucions catalanes que el representen. 
 
Segon.- Demanen que s’abandoni la lògica del conflicte i de la unilateralitat que 
practiquen les dues parts. No compartim l’aplicació de l’article 155 i emplacem al 
Senat a evitar la seva activació. Rebutgem l’aprovació de la Declaració Unilateral 
d’Independència. En aquest sentit, instem al President de la Generalitat a que no 
sotmeti la seva proclamació a votació i que en l’ús de les seves facultats convoqui 
eleccions, per reduir l’actual escalada de tensió política i social, i reconduir la cerca 
d’una gestió i solució dialogada del conflicte en el marc polític i institucional que li 
pertoca. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:57:29 al 03:45:26 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu 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 D’ICV-EUIA-EP-E 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE CEC-CPC 

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

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple, decaient, en conseqüència, la moció 
inicialment presentada. 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

Abstenció: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Fernández i Daniel Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:45:26 al 04:00:46 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer prec 
... 
 
Es prega adhesió al programa “Apropa Cultura” en el cas que l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat no s'hagi adherit. 

... 
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Segon prec 
... 
 
El Parlament de Catalunya ha aprovat en el mes de juliol per unanimitat la Llei de la 
renda garantida de ciutadania, fruit d'una iniciativa legislativa popular (ILP). 
 
La Llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut 
d'autonomia de Catalunya crea aquesta prestació econòmica per a persones i unitats 
familiars que no disposin dels ingressos que els garanteixin els mínims per a una vida 
digna, amb l'objectiu de vetllar per la seva inclusió social o laboral. 
 
La prestació ha començat a aplicar-se el 15 de setembre amb el 85 per cent de la 
quantia i s'anirà implantant de manera gradual fins a l'1 d'abril de 2020, que ja es 
podrà percebre el cent per cent. Podran sol·licitar l'ajuda les persones majors de vint-
i-tres anys amb un mínim de dos anys de residència al país, que hagin esgotat totes 
les prestacions i que no tinguin la quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics 
considerada mínima per atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna d'acord 
amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya. 
Des de setembre, les famílies monoparentals amb fills a càrrec que tinguin contractes 
a temps parcial amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència de 
Catalunya també podran rebre la prestació fins a aconseguir els ingressos 
corresponents a aquest topall. A més, l'ajuda serà compatible amb prestacions de la 
Llei de dependència i amb beques de transport i menjador escolars. 
 
La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la 
quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per 
qualsevol concepte, es disposi d'uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals 
per dotze pagues. 
 
La Marea Pensionista de Catalunya, està organitzant actes encaminats a informar 
(tant a les i els pensionistes, com a qualsevol persona que estigui en situació de poder 
accedir a aquesta prestació), de l'existència d'aquesta RGC perquè tinguin 
coneixement, la ciutadania, que si els seus ingressos o pensions no arriben al mínim 
establert, poden veure's compensats amb la RGC. 
 
Arribat a aquest punt, a petició de la Marea Pensionista de Cornellà sol·licito a 
l'Ajuntament de Cornellà que des dels mitjans dels quals disposa, (Cornellà Informa, 
Radio Cornellà, etc.) informe a la ciutadania de l'existència d'aquest dret i ofereixi 
assessorament a qui ho necessiti. 
 
Adjunt documentació de Marea Pensionista de Catalunya. 

... 
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Primera pregunta 
... 
 
Si l'Ajuntament de Cornellà s'ha adherit al programa “Apropa Cultura”, que permet 
que diferents col·lectius en risc d'exclusió social puguin gaudir de la programació 
habitual de teatres, auditoris i museus a un preu reduït inclús gratuït.  
 
Apropa Cultura és un programa d'inclusió social a través de la cultura, en el qual 
intervenen programadors culturals, entitats i serveis socials en el qual es treballa per 
fer realitat el dret d'accés a la cultura de les persones en situació més vulnerable. 
 
Actualment, prop d'1.800 entitats i serveis socials de Catalunya estan registrats en 
aquest programa, gràcies a aquest poden gaudir de l'oferta cultural dels més de 90 
equipaments culturals –entre teatres, auditoris, espais singulars, festivals i museus- 
que ofereixen la seva programació habitual a través de la plataforma i cedeixen una 
part de les seves localitats i activitats a un preu reduït. A més, el programa té un 
compromís amb l'educació, organitza cursos en arts dirigides a professionals de 
l'àmbit social i educatiu, i alhora dissenya formacions en accessibilitat i diversitat per 
a professionals dels equipaments culturals. 
 
Apropa Cultura compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Obra Social “la Caixa” i la 
Fundació MRW. El programa rep el suport del Consorci Transversal Xarxa d’activitats 
Culturals, que facilita la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya 
adherits a la xarxa. 
 
El programa es dirigeix a entitats socials que treballen amb persones en situació de 
risc d'exclusió social tant des de l'àmbit de la prevenció com de la intervenció directa: 
 
• Persones amb discapacitat intel·lectual. 
• Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 
• Persones amb discapacitat física en situació d'exclusió social. 
• Gent gran (residències, centres de dia, programes de combatre l'aïllament i 

d'inclusió social). 
• Persones en situació de privació de llibertat. 
• Persones immigrades (programes d'acolliment i d'inclusió social). 
• Infància i adolescència (CRAES i centres oberts). 
• Persones amb addicció. 
• Persones en situació PSH (Persones sense Llar) 
 
Hi ha diferents ajuntaments adherits a aquest programa, entre ells els ajuntaments 
d'Hospitalet, Vendrell, Terrassa, Reus, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Badalona, 
Castelldefels, etc. 

... 
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Segona pregunta 
... 
 
Quan es procedirà a la neteja de la zona que està completament abandonada que 
envolta les rampes de baixada al Parc de Can Mercader, zona de petanca, col·legis, 
etc i que arriba fins a la carretera de l’Hospitalet i que ja vaig sol·licitar en un ple 
anterior i que segueix igual?. Encara que crec que he vist aquest matí que han 
començat a netejar. 

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

 Per part del senyor Manuel Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP, 
s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta, que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer prec 
... 
 
Si hem interposat la demanda contra la Generalitat, se’ns doni trasllat al Grup de com 
estan les actuacions. 

... 
 
Segon prec 
... 
 
Crec que de la intervenció del senyor Doñate he escoltat que podria ser o pot ser o 
l’estat és còmplice dels atemptats. No sabia si havia dit això amb literalitat, perquè 
queda gravat. Si és així i ho ha dit jo li demanaria si us plau que retirés l’expressió de 
que l’estat espanyol ha sigut còmplice dels atemptats terroristes ocorreguts a 
Barcelona. Li prego. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Hem interposat la demanda que havíem aprovat contra la Generalitat en reclamació 
de quantitat?. 

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

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Als efectes de no generar confusió i per seguretat jurídica es demana que en el web 
municipal quan es publiqui una normativa municipal es publiqui sempre, com es fa 
amb alguns reglaments o ordenances publicats, la data de la vigència amb la 
corresponent diligència de la Secretària de l’Ajuntament. Actualment no consta la 
vigència en reglaments com els de les escoles bressol, els dels espais familiars i espais 
nadó, el de l’escola bressol d’Almeda, el de l’escola bressol de la Rosa dels Vents, el 
reglament de la ludoteca del Parc Esportiu Llobregat, el reglament del Centre Cívic del 
mateix PELL i el dels bucs municipals de música. 
 
Així mateix i pel que fa a l’aplicació de la normativa municipal demanem que es pugui 
visualitzar en el web l’ordenança reguladora del procediment de verificació 
d’habitatges buits i de mesures contra el seu ús anormal, així com l’ordenança 
reguladora de la venda no sedentària als mercats setmanals. Son dues ordenances 
que, de tant transparents no apareixen en el web tot i estar anunciades, és a dir, son 
invisibles. 
 
Finalment, en el mateix àmbit de publicació de normativa, demanem que es modifiqui 
la vigència del ROM que, amb la modificació dels art. 180 a 195, es la del 19 de març 
de 2014 i no la de finals de l’any 2013. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
El passat Ple del 4 d’octubre es va aprovar per ampla majoria d’aquest consistori un 
manifest institucional de condemna de la repressió policial de l’1 d’octubre. 
 
Un manifest està fet i aprovat per a publicitar-lo. Malgrat tot el text del document no 
s’ha donat a conèixer, no s’ha comunicat públicament ni en la web municipal ni en el 
Cornellà Informa, malgrat que una petita nota en la darrera edició se’n fa ressò al 
costat d’una altre comentari que ocupa el doble d’espai referit a un altre manifest 
impulsat pel grup socialista, amb una invitació a signar-lo. 
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Lamentem que el manifest del grup socialista es publiqui i tingui un link remarcat en 
el web municipal, com si aquet fos un web del PSC, i en canvi no s’hagi publicat la 
Declaració Institucional del Ple Municipal aprovada pel PSC-CP, CEC-CPC, ICV-EUIA-
EP-E i ERC-AM. 
 
El prec és doncs que de manera immediata s’acompleixi, ni que sigui per imperatiu 
legal, el fet de publicar i donar a conèixer el text íntegre de la moció institucional. 

... 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
S’ha començat a construir un pipi can just davant de l’espali Mowgli. 
 
Aquesta construcció va ser comunicada en una reunió de veïns i veïnes del barri Pedró 
i els i les assistents van demanar que no es fes allí ja que aquella zona, que disposa de 
dos espais de parc, és molt utilitzada per infants a la sortida de l’escola i també pels 
infants de l’espai Mowgli. 
 
Vostès que sempre diuen que escolten a la ciutadania, perquè en aquest cas no 
escolten les peticions veïnals? 
 
Quins paràmetres s’han seguit per construir un pipi can en una zona d’ús habitual 
d’infants? 
 
Quines altres opcions properes existeixen que no condicionin la quotidianitat dels 
infants que fan ús del parc? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Aquest any hi ha una demora en l’entrega de les subvencions aprovades del 2017. 
Aquesta demora ha causat i està causant problemes en pagaments a proveïdors o en 
el mateix funcionament de les entitats. 
 
La raó d’aquesta situació sembla que és a causa de la supressió d’un paràgraf on 
l’entrega de la subvenció quedava supeditada a intervenció. 
 
Per què s’ha suprimit aquest paràgraf i no s’ha donat solució fins ara a les entitats i 
com pensa intercedir l’Ajuntament en els problemes causats a les entitats? 
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Com gestionarà l’Ajuntament les properes subvencions?. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Regidor del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta, que una 
vegada traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
El passat 19 d’octubre les instal·lacions del Club Deportivo Almeda va sofrir unes 
inundacions degut al dolent condicionament de la zona exterior i de la zona limitada 
de desaigües. Actualment es troba en fase d’espera el que seria l’obra de la segona 
fase del condicionament de la graderia, que està sofrint filtracions. 
 
Preguem que s’acceleri aquesta obra. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Pregaríem que es convoqués la Comissió de modificació del ROM, òbviament, després 
del debat que està generant. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Ens ha arribat la informació de que la ciutat de Cornellà acollirà el Campionat 
Universitari de la Universitat de Barcelona en les nostres instal·lacions esportives. Pel 
que coneixem es pretén que aquesta activitat es porti a terme al Camp de futbol de la 
Unió Esportiva Cornellà. 
 
Aquesta activitat pot interferir en el que és l’activitat d’entrenament del primer equip 
i, per això pensem, si l’equip ha valorat o pensat altre instal·lació i si s’ha comptat 
amb l’opinió del club. 

... 
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 Per part del senyor Jorge Garcia Mulet, Portaveu del Grup Municipal de C’s, 
s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
... 
 
Fa uns Plens es va aprovar que l’Ajuntament no podria assistir a cap acte religiós aquí 
a Cornellà. Això va ser aprovat per sorpresa de molts dels seu partit per la seva 
Portaveu, senyora Emilia Briones, que no es podia assistir. 
 
Fa poc també va aprovar el PSC-CP que es retirés la imatge de la Mare de Deu del 
Roser que hi ha posada a l’Ajuntament. 
 
Llavors la meva pregunta és què feia el senyor Alcalde, la senyora Regidora Rocio, la 
senyora Regidora Montse, a l’ofrena floral de la Mare de Deu del Roser i després a 
l’església del Pilar el 12 d’octubre. Per a mi, l’Alcalde i els Regidors del govern són les 
vint-i-quatre hores no em val que em diguin que assistien com partit. 

... 
 
 
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 
... 
 
Des del setze d’octubre tenim al senyor Jordi Cuxart i al senyor Jordi Sánchez 
empresonats, si no ens equivoquem, a Soto del Real. 
 
Nosaltres podem tenir moltes diferències amb aquests dos senyors però, 
evidentment, són presos polítics. Estan a la presó, perquè han estat les cares visibles i 
l’ànima de moviments de mobilització pels drets nacionals del nostres país. I per això, 
evidentment, demanem a l’equip de govern que en aquelles institucions polítiques 
espanyoles que considerin oportunes manifestin com equip de govern, no li demanem 
ni que ho fem ni tant sols com Ajuntament, el rebuig absolut a l’existència d’aquestes 
dues persones com a presos polítics. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Hem vist com vostès, avui en el Ple, intentaven presentar-nos allò que realment és 
una moció alternativa com si fos una esmena, ho saben perfectament. De fet, fins i 
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tot, vostès ja han parlat i ara estic parlant d’alguns regidors de l’equip de govern, 
sobre aquesta qüestió tècnica quan ja va succeir en un altre Ple. 
 
Sabem perfectament que evidentment no poden encara que la formalitzin o 
verbalitzin com si fossi una esmena fer-la passar per una moció, o més ben dit a 
l’inrevés, que sigui una moció alternativa i la facin passar per una esmena i que estan 
incomplint el ROM. 
 
Mirin, els ho diem amb tot tipus de respecte, però el que no es pot fer és parlar de 
diàleg, parlar de democràcia i no resoldre amb diàleg i amb democràcia. 
 
Senyor Alcalde, amb la responsabilitat que li pertoca en el Ple, avui podria haver fet 
un parell d’exercicis molts simples. Primer era, evidentment, escoltar el que pot dir el 
Secretari General sobre aquesta qüestió. Però fins i tot, més enllà d’això que hagués 
estat important, també podria haver fet un altre exercici molt més simple que és 
traslladar que evidentment com mostra dubte, encara que nosaltres ja sabem que 
vosaltres no tenen dubtes sobre això i saben que no és possible fer-ho in voce, doncs 
traslladar que la votació es fa als efectes del qui pugui considerar que es tracta d’una 
esmena doncs una esmena, o una esmena alternativa. I qui consideri, evidentment, 
que això no es pot fer doncs que voti i que ja decidiran els tribunals. 
 
No ho ha fet i ho podria haver fet, no ho ha fet i podria haver buscat alternatives, no 
ho ha fet i no està practicant en aquest Ple ni diàleg ni democràcia. Li demanem, i no 
tant, per la pràctica política del seu grup municipal sinó pel que significa la institució 
l’Ajuntament de Cornellà que cessi d’incomplir el ROM. I no únicament pels efectes 
que pot tenir per vostès sinó perquè al final els efectes poden ser també de caràcter 
econòmic per aquesta Corporació, per l’Ajuntament de Cornellà. I per tant, el prec 
seria molt senzill, deixin d’incomplir sistemàticament el ROM. 

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

Ple en data 26 d’octubre de 2017, la qual ha estat aprovada en data 30 de novembre de 2017 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 1 de desembre de 2017. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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