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ACTA PLE NÚM. 12/17 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE NOVEMBRE 2017 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE NOVEMBRE DE 2017 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores del dia 30 de 
novembre de dos mil disset, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

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

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidor Sr. Jorge García Mulet 
 
 
 
 
 
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. 10/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 D’OCTUBRE D’ENGUANY. 
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Aprovació acta núm. 10/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:12 al 00:06:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=72.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=72.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=72.0
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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. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 11/17, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 7 DE NOVEMBRE D’ENGUANY. 

Aprovació acta núm. 11/17 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:10 al 00:06:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=370.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=370.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=370.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
PUNT TERCER.- RATIFICAR ELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA QUE 
A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura dels Decrets i Resolucions dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals 
és el següent: 
 
- Decret núm. 5314/17 de data 3 de novembre 
... 
 
Vist el Real Decret 946/2017 de 27 d’octubre, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, de 
data 28 d’octubre, relatiu a la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a 
celebrar el dia 21 de desembre d’enguany, per a la renovació dels seus membres, i 
atès que, en conformitat amb l’article 56.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels 
set dies següents a la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta Electoral de 
Zona els emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells, pancartes 
i banderoles, a efectes de la celebració de la corresponent campanya electoral per 
part dels diferents candidats, partits, federacions, coalicions o agrupacions que es 
presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
1698/16 de 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 2 de maig, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, 
pancartes i banderoles corresponents a la campanya electoral relativa a les Eleccions 
al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 21 de desembre d’enguany, els espais 
que es relacionen a continuació: 
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RELACIÓ COLUMNES ENLLUMENAT ELECTORALS 
 

    
COLUMNES 

BARRI CARRER TRAM SECCIÓ 
COL. 
4M 

COL. 
>4M 

AL-FA Avda. Alps Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues  Ctra.Hospitalet / Ctra D'Esplugues    20 

 
Marina FFCC:/Ctra. Mig FFCC:/Ctra. Mig 

 
7 

  Pg.de la Campsa Ctra. Hospitalet /FFCC Ctra. Hospitalet /FFCC 4 15 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Silici- C/ Sant Ferran 1 23 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Sant Ferran - C/ Progres   22 

AL-FA Avda. Maresme Silici / Plaza Maresme C/ Progrès / Plaza Maresme   7 

  Cobalt Silici / Marina Silici / Marina   15 

  Ctra. Del Mig Marina/c/ Sant Ferran Marina/c/ Sant Ferran   19 

  Energia Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   33 

  Coure Energia/ Pg. De la Campsa Energia/ Pg. De la Campsa   8 

  Rosselló Silici / Pg. De la Campsa Silici / Pg. De la Campsa   12 

  Crom C/ Coure/ c/ Rosselló C/ Coure/ c/ Rosselló   9 

  Pg. De la Pau 
   

1 

  Sant Ferrran Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig 4 50 

AL-FA Baltasar Oriol Dolors Almeda / Porta Diagonal Dolors Almeda / Porta Diagonal 18 7 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig Victor Pradera / FF.CC.   11 

AL-FA Ctra. del Prat Victor Pradera / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Ctra. l´Hospitalet Ctra.Prat / Paseo de la Campsa Ctra.Prat-C/ Sant Ferran   25 

AL-FA Ctra Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Sant Ferràn- C/ Silici   27 

AL-FA Ctra. l´Hos Ctra.Prat / Paseo de la Campsa C/ Silici - Paseo de la Campsa   21 

  Alcalá Galiano Av. De la Fama/ Dolors Almeda Av. De la Fama/ Dolors Almeda   13 

  Progres Av. Maresma/ Ctra. Del Mig Av. Maresma/ Ctra. Del Mig   8 

  Albert Einstein Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma Paseo Ferrocarrils/ Av. Maresma   19 

  Treball Sant Ferran/ Av. De la Fama Sant Ferran/ Av. De la Fama   8 

  Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda Pg. Dolors Almeda 5   

  Av. De la Fama Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig Ctra. De Hospitalet/ Ctra. Del Mig   50 

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Ctra. de Hospitalet/S.V.Ferrer 25   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme S.V. Ferrer/Baltasar Oriol 28   

AL-FA Dolores Almeda Ctra. Hospitalet / Av. Maresme Baltasar Oriol/Av. Maresme 28   

AL-FA FF.CC. Ctra. Del Prat / Dolors Almeda Ctra. Del Prat / Dolors Almeda 139 40 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Av. Salvador Dali   35 

AL-FA Pau Picasso B- 200 / Avda. Maresme Salvadar Dalí / Avda. Maresme   17 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme B-200 / Roselló   7 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Roselló / Salvador Dalí   12 

AL-FA Porta Diagonal B- 200 / Avda. Maresme Salvador Dalí / Avda. Maresme   14 

  Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró Pz. Joan Miró   47 

  Lleó XIII Sant Ferran/ Pau Picasso Sant Ferran/ Pau Picasso   10 

  Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella Pz. Almeda la Vella 11   

  Lepanto Tirso de Molina/ Av. Maresma Tirso de Molina/ Av. Maresma  16 
 AL-FA Mariano Fortuny Pau Picasso / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal 8 6 

AL-FA Roselló Pau Picasso / Silici Porta Diagonal / Silici   9 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Dolors Almeda / Pau Picasso 6 7 

AL-FA Salvador Dalí Dolors Almeda / Silici Pau Picasso / Porta Diagonal   7 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig FF.CC / Tirso de Molina   10 

AL-FA Sant Ferràn Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Tirso de Molina / Avda. Maresme   12 

AL-FA Silici Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig Ctra. Hospitalet / Ctra. del Mig   28 

AL-FA Tirso de Molina Ctra. del Prat / Sant Ferràn Ctra. del Prat / Avda. Fama   14 

AL-FA 
  

Avda. Fama / Sant Ferràn   8 

AL-FA Vial Can Mercader Ctra. Hospitalet / Bonavista Ctra. Hospitalet / Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda   7 

AL-FA 
  

Rotonda / Bonavista   17 

CE - RI Baix Llobregat Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Ctra. Sant Boi / Miquel Roncalí   14 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Miquel Roncalí / Verge Montserrat   32 

CE - RI 
  

Verge Montserrat/( Futbol interior)   13 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Verge Montserrat / Sant Jeroni   28 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Sant Jeroni / Francesc Moragas   4 

CE - RI 
 

Ctra. Sant Boi / Ctra. del Prat Francesc Moragas / Ctra. del Prat   12 

CE - RI Ctra. de Sant Boi Rubio i Ors / Término Sant Boi Rubio i Ors/Rotonda Baix Llobregat   23 

CE - RI Ctra. de Sant Boi ant Boi Rotonda Baix Llobregat   8 

CE - RI Ernest Lluc Ernest Lluc Ernest Lluc 55   

CE - RI Martí i Julià Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna Ctra. Sant Boi / Almirante Vierna 25   

CE - RI Menendez Pelayo M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors M.Jacint Verdaguer / Rubio i Ors   6 
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CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Ctra del Prat / Fivaller 21   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Fivaller / St. Geroni 28   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Geroni / St. Isidre 16   

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes St. Isidre / Verge Montserrat 28 4 

CE - RI Passeig.FFCC Ctra del Prat / Empordanes Verge Montserrat / Empordanes 33 
 CE - RI Pius XII Rubio i Ors / Ctra. Esplugues Rubio i Ors / Ctra. Esplugues 17   

CE - RI Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera Plaça de la Figuera   13 

CE - RI 
Plaça Prat de la 
Riba Plaça Prat de la Riba Plaça Prat de la Riba 31   

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors Pl. d'Esglesia-C/ Menendez Pelayo 27 10 

CE - RI Rbla. Anselm Clavè Pl.d'Esglesia / Rubio i Ors C/ Menendez Pelayo-C/ Rubio i Ors 25 9 

CE - RI Rubio i Ors 4 Caminos / Libertad Pza. 4 Caminos / Miguel Roncali 34   

CE - RI Rubio i Ors 5 Caminos / Libertad Pza. Miguel Roncali / Almirante Vierna 25   

CE - RI Rubio i Ors 6 Caminos / Libertad Pza. Almirante Vierna / V. Montserrat 26   

CE - RI Rubio i Ors 7 Caminos / Libertad Pza. V. Montserrat / San Isidro 22   

CE - RI Rubio i Ors 8 Caminos / Libertad Pza. San Isidro / Rambla 24   

CE - RI Rubio i Ors 9 Caminos / Libertad Pza. Rambla / Libertad Pza. 12 3 

CE - I Ramón Sala Ramón Sala Ramón Sala 11 7 

  Sant Isidre Sant Isidre Sant Isidre 18 5 

CE - R Ramón i Cajal Ramón i Cajal Ramón i Cajal 20 5 

  Futbol Futbol Futbol   15 

  Vial 6 Vial 6 Vial 6   48 

  Rugby Rugby Rugby   30 

  Sorral del Riu Sorral del Riu Sorral del Riu   15 

  
Parking Parc 
Esportiu Parking Parc Esportiu Parking Parc Esportiu   26 

  Marti i Julia Marti i Julia Marti i Julia 26 
 

CE - RI 
Verge de 
Montserrat Verge de Montserrat Verge de Montserrat   12 

FO-FA-P Alacant Alacant 
 

  3 

FO-FA-P Avda. Can Corts A. Maura / Ctra D'Esplugues A. Maura / Ctra D'Esplugues 29 51 

FO-FA-P Avda. de les Flors Via Renfe / Marià Benlliure Via Renfe / Granada   9 

FO-FA-P Avda. de lFlors Via Renfe / Marià Benlliure Granada / Marià Benlliure   5 

FO-FA-P Cadiz Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / Avda. de les Flors   7 

  Ctra. De Sant Joan Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa Ctra. Esplugue/ C/ Mª Rosa   34 

  Tarragones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   12 

  Penedes C/Priorat/ C/ Terra Alta C/Priorat/ C/ Terra Alta   16 

  Girones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny   13 

  Barcelones Ctra. Sant Joan/ F. Montseny Ctra. Sant Joan/ F. Montseny 9 11 

  Pz.Can Suris Pz.Can Suris Pz.Can Suris   9 

  Conca de Barberá Conca de Barberá Conca de Barberá 4   

  Pz. Font Santa Pz. Font Santa Pz. Font Santa   25 

  Pz. Gandesa Pz. Gandesa Pz. Gandesa   36 

FO-FA-P Federica Montseny Federica Montseny Federica Montseny 22 25 

FO-FA-P Huelva Sevilla / Avda. de les Flors Sevilla / avda. de les Flors   7 

FO-FA-P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores C/ Joan Fernandez - Sevilla   10 

FO-FA-P Ignasi Iglesias C/ Joan Fernandez / Avda. Flores Sevilla / Avda. Flores   3 

FO-FA-P Iscle Soler M. Thomas / Ctra. Esplugues M. Thomas / Ctra. Esplugues   4 

FO-FA-P Lleó Fontova Maria Rosa / Montserrat Roig Maria Rosa / Montserrat Roig   7 

FO-FA-P 
Mª Aurelia 
Capmany Monserrat Roig / Merçè Rodoreda Monserrat Roig / Merçè Rodoreda 29 43 

FO-FA-P Maria Rosa Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava Ctra. Sant Joan / Lleó Fontava   6 

FO-FA-P 
Miguel de 
Cervantes Avda. de les Flors / Sevilla Avda. de les Flors / Sevilla 6   

FO-FA-P Montserrat Roig Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan Avda. Can Corts / Ctra. Sant Joan   12 

FO-FA-P Plaza Pallars Plaza Pallars Plaza Pallars   19 

  Av de les. Flors C/Granada/D.Muntaner C/Granada/D.Muntaner   5 

FO-FA-P Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis Plaza del Trinquis   6 

FO-FA-P Penedès Priorat / Terra Alta Priorat / Terra Alta 4 15 

FO-FA-P Priorat Priorat Priorat   26 

FO-FA-P Revolt Negre Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts Ctra. Sant Joan / Avda. Can Corts   11 

FO-FA-P Sevilla Josep Fiter / Ctra. De Esplugues Josep Fiter / Ctra. De Esplugues   62 

  Ponent Ponent Ponent   7 

  Lleo Fontova Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig   7 

  Pg. Fatjo Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig Mª Rosa/ C/ Montserrat Roig 26   

FO-FA-P Terra Alta Terra Alta Terra Alta   19 

FO-FA-P Via Llobregat Ctra.Sant Boi / Tarragones Ctra.Sant Boi-C/ Tarragones 22 11 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Salvador Allende / Bonestar   5 

GA Anoia Salvador Allende / Avda. del Parc Bonestar / Avda. del Parc   6 

GA Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada Arquitecto Calzada 37   
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GA Avda. del Parque Ctra. Esplugues / Miranda Ctra. Esplugues / Miranda   65 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av. Sant Ildefons Ctra.Esplugues-C/ Bonavista   40 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Bonavista-C/ Anoia 11 10 

GA Avda. S. Allende Ctra.Esplugues / Av.R.Argentina C/ Anoia-Av. Sant Ildefons 17 11 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Avda.Parque/Salvador Allende   16 

GA Bonavista Avda. Parque/Tanatorio Salvador Allende / Tanatorio   26 

  Pz. Catalunya Pz. Catalunya Pz. Catalunya 27   

GA Bonestar Anoia / Empordà Anoia / Empordà 13 13 

GA Bloques Darsa R.Argentina/Catalanes Paseo   6 

  Campfaso Campfaso Campfaso 18   

  Catalunya Catalunya Catalunya   10 

GA Costa Brava Avda. del Parc / Miranda Avda. del Parc / Miranda   10 

GA Cristobal Llarges Cristobal Llarges Cristobal Llarges 21   

GA Ctra. Esplugues Avda. Alps / Avda. del Parc Avda. Alps / Avda. del Parc   20 

GA Empordà Miranda / Salvador Allende Miranda / Salvador Allende   7 

  Miranda Ctra. De Esplugues. M. Andreu Ctra. De Esplugues. Mossen Andreu   51 

GA Miranda Mossen Andreu/Avda.Sant ildefons Mossen Andreu/Avda.Sant ildefons   14 

  M.Joaquin Palet Miranda / Av.del Parque Miranda / Av.del Parque 13   

GA Mossen Andreu Av. Linea Electrica / Miranda Av. Linea Electrica/ Miranda   41 

GA Palma de Mallorca Avda. Parque/Miranda Avda. Parque/Miranda  12 
 GA Plaza Campfaso Plaza Campfaso Plaza Campfaso 15   

GA Urgell Urgell Urgell 6 7 

GA Plaza Marsans Plaza Marsans Plaza Marsans   12 

SI 
Avda. Linea 
Electrica Avda. Sant Ildefons / M. Andreu Av.Ildefons / M. Andreu   39 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende C/ Mn.Andreu-Av.Sant Ildefons   22 

SI Avda. R. Argentina  C/ Mn.Andreu / Av.S. Allende Av.Sant Ildefons/Av.S. Allende   47 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av. Sant Ildefons-C/ Dr.Arús 32 14 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina C/ Dr. Arús-Av.Salvador Allende 51 16 6 

SI Avda. S. Allende Avda. S. Ildefons / Av.R.Argentina Av.Salvador Allende 51-R.Argentina 25 20 

SI Avda. Sant Ildefons Av.S. Allende / Ctra.Esplugues Av.S. Allende/Ctra. de Esplugues   88 

  
 

Flor de Nit Flor de Nit 15   

  Pz. Europa Pz. Europa Pz. Europa 17   

SI Dr. Arus Av.Ildefons / S.Allende Av.Ildefons / S.Allende   23 

  Pz. Del Pilar 
 

Plaça   30 

  Pz. Gerdera   Plaça   17 

   
Total 1263 2308 

 
 
RELACIÓ PANCARTES DE 6 MTS. 
 

BARRI UBICACIÓ QUANTITAT 

ALMEDA PAU PICASSO / S.DALI 1 

S.ILDEFONS M.ANDREU / REP. ARGENTINA 1 

14 ALMEDA MERCADO St. ILDEFONS 1 

15 ALMEDA Total 3 

 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
- Decret núm. 5316/17 de data 6 de novembre 
... 
 
Vist el Real Decret 946/2017 de 27 d’octubre publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, de 
data 28 d’octubre, relatiu a la convocatòria d’Eleccions al Parlament de Catalunya, a 
celebrar el dia 21 de desembre d’enguany, per a la renovació dels seus membres, i 
atès que, en conformitat amb l’article 57.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
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del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, aquest Ajuntament, dins dels 
deu dies següents a la convocatòria, està obligat a comunicar a la Junta Electoral de 
Zona els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta 
d’actes de la campanya electoral, per part dels diferents candidats, partits, 
federacions, coalicions o agrupacions que es presenten a les Eleccions. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 
1698/16 de 19 d’abril, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 2 de maig. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Reservar com a locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la celebració 
d’actes de la campanya electoral relativa a les d’Eleccions al Parlament de Catalunya, 
convocades mitjançant Real Decret 946/2017 de 27 d’octubre, els següents: 
 
 
SANT ILDEFONS 
Av. Sant Ildefons, núm. 24 
Dies lliures: 
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 
SURIS 
C/ Terra Alta, s/núm. 
Dies lliures:  
Dilluns a divendres a partir de les 18:30h  (gimnàs i pati) 
Dissabtes i diumenges tot el dia 
 
 
ANTONI GAUDI 
C/ Arquitecte Calçada, s/núm. 
Dies lliures: Excepte el dia 16 de desembre 
 
Dilluns a divendres a partir de les 19:00h  
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
Avinguda Línia Elèctrica, 2-4 
Dies lliures:  
 
Dilluns a Divendres a partir de les 18.30h. (menjador i hall) 
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
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L’ARENY 
C/ Sant Lluís, 11 
Dies lliures:  
Dilluns a Divendres a partir de les 19:30h (vestíbul i menjador) 
Dissabtes i Diumenges tot el dia. 
 
 

LOCALS QUE PERTANYEN A L’AJUNTAMENT 
 
 
CENTRE CULTURAL JOAN N. GARCÍA – NIETO 
C/ Mossèn Andreu, núm. 13-19 
Dies lliures: 
5,11,12,14,15,18 i 19 de desembre de 19:00 a 21:00h. (Sala M.Rosa Casanovas) 
 
 
CENTRE CÍVIC SANT ILDEFONS 
C/ Gerdera, s/núm. 
Dies lliures: 
12,14,15 i 19 de desembre de 10:00 a 14:00h i de 17:00h a 21:00h  
11,13 i 18 de desembre de 17:00h a 21:00h 
 
 
 

LLOCS DE PROPIETAT PRIVADA 
 
 
PATRONAT CULTURAL I RECREATIU 
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 52 
Dies lliures: 
11 i 18 de desembre 18:00 a 22:00h.  (sala soci) 
 
 
ORFEO CATALONIA 
C/ Torras i Bages, 62 
Dies lliures: 
6, 8, 13 de desembre de 17:00 a 21:00h. 
9, 10, 16 de desembre de Tot el dia 
 
 
LLOCS OBERTS 
 
PLAÇA GANDESA 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA PALLARS 
Lliure tots els dies 
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PLAÇA JOSEP TARRADELLAS 
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA SANT ILDEFONS  
Lliure tots els dies 
 
PLAÇA CATALUNYA 
Lliure tots els dies, excepte el dia 11 de desembre 
 
 
Segon.- Comunicar el present Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant 
certificació acreditativa del mateix, i elevar-lo al Ple d’aquest Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:18 al 00:06:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=378.0 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits, per majoria absoluta, ratifiquen ambdós decrets. 
 

Vots a favor: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=378.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=378.0
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Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Sanglas. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT QUART.- APROVAR LA 2ª PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE “PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES ESCOLES, DEPENDENCIES I ESTABLIMENTS 
MUNICIPALS”, ADJUDICAT A SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.- 

Aprovar l 2ª pròrroga del 
contracte “Prestació dels 
serveis de neteja de les 

escoles, dependències i 
establiments municipals”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la tramitació del nou contracte de la Prestació dels Serveis de neteja de les 
escoles, dependències i establiments municipals que va ser aprovat el seu inici per 
acord del Ple de data 5 d’octubre de 2017, i que el termini de presentació d’ofertes es 
el dia 20 de novembre de 2017. 
 
Vist l’informe del Cap d’Edificis Públics i Instal·lacions, amb el vist i plau de la seva 
Regidoria, relatiu a la 2ª pròrroga amb caràcter parcial del contracte de la Prestació 
dels Serveis de neteja de les escoles, dependencies i establiments municipals, 
concertat amb “Servicios Especiales de Limpieza, S.A.”, segons Acord del Ple de data 
28 de juny de 2012, pel període comprès entre el 1 de desembre de 2017 i el 28 de 
febrer de 2018, amb l’objectiu de proveir el temps addicional necessari per a la 
finalització i adjudicació del nou contracte del mateix objecte. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar anyalment i de forma expressa el contracte per un màxim de dos anys. 
 
Vista la 1ª prorroga del contracte aprovada en data 27 d’octubre de 2016, pel període 
comprès entre el 1 de desembre de 2016 i el 30 de novembre de 2017. 
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Vist l’escrit presentat per “Servicios Especiales de Limpieza, S.A.”, amb registre 
d’entrada núm. 35286 mitjançant el qual  accepta la 2ª pròrroga, amb caràcter 
parcial de l’esmentat contracte, pel període comprès entre el 1 de desembre de 2017 i 
el 28 de febrer de 2018. 
 
El Ponent de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la 2ª prorroga del contracte de Prestació dels Serveis de neteja de 
les escoles, dependencies i establiments municipals, adjudicat a “Servicios Especiales 
de Limpieza, S.A.”, segons Acord del Ple de data 28 de juny de 2012, amb caràcter 
parcial, pel període comprès entre el 1 de desembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018, 
per un pressupost de 762.198,57.- € (IVA exclòs), més 160.061,70.- d’IVA 21 %, fent 
un total de 922.260,27.- euros (IVA inclòs). 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tramitació anticipada, amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents: 
 
Exercici Partida Pressupostària Import (IVA inclòs) 
 
2018 0112 9330C 2270000 922.260,27.- € 
 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos i sotmetre l’eficàcia 
de l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de crèdit adequat i 
suficient per a l’exercici 2018 en el què normalment hi ha crèdit. 
 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 38.109,93.- euros, de 
conformitat amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el 
contractista en el termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present 
acord. De no acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, 
l’Ajuntament declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la pròrroga d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el 
termini dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que 
preveu el TRLCSP, i difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del 
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent al 
Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
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Cinquè.- Notificar aquest acord al departament d’Espai Públic, a la Intervenció 
Municipal i a l’empresa adjudicatària. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:33 al 00:21:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=393.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

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: 
 

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

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=393.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=393.0
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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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 6/2017.- 

Aprovar la rectificació de 

la modificació de crèdit 
núm. 6/2017. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta d’Acord aprovada pel Ple en sessió de data 30 de març de 2017 de 
modificació de crèdit número 6/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit 
finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i baixes per anul·lació de despeses. 
 
Vist que en la modificació de crèdits proposada conjuntament pels Departaments 
d’Educació i Medi Ambient per la necessitat de complementar els nous canvis 
organitzatius, per un import de 4.000 euros, s’ha detectat un error a la codificació de 
l’orgànic de l’aplicació pressupostària 0557 3270C 2270600 Prestació 
serveis/Activitats entorn urbà i natural, i per tant, procedeix la seva modificació. 
 
Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 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.- Modificar el punt primer de la proposta d’Acord aprovada pel Ple en sessió 
de data 30 de març de 2017, on diu: 
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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  
 
0557.3270C,2270600 PRETACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I 

NATURAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

 
 
Ha de dir: 
 
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  
 
0556.3270C,2270600 PRETACIÓ SERVEIS/ACTIVITATS ENTORN URBÀ I 

NATURAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

 
 
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 00:21:29 al 00:21:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=1289.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1289.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1289.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 

Grup Municipal de C’s, senyor/a 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 SISÈ.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 25/2017.- 

Aprovar la rectificació de 

la modificació de crèdit 
núm. 25/2017. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta d’Acord aprovada pel Ple en sessió de data 26 d’octubre de 2017 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. 
 
Vist que en la modificació de crèdits proposada conjuntament pel Departament de 
Patrimoni Cultural i Biblioteques 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, 
s’ha detectat un error a la codificació del programa de l’aplicació pressupostària 0662 
3230B 6250000 Mobiliari i mat. Aux. Espais tècnics Palau Can Mercader, i per tant, 
procedeix la seva modificació. 
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Atès el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 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.- Modificar el punt primer de la proposta d’Acord aprovada pel Ple en sessió 
de data 27 d’octubre de 2017, on diu: 
 
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  
 
0662.3230B.6250000 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU CAN 

MERCADER  0,00 6.688,00 0,00 6.688,00 

 
 
Ha de dir: 
 
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  
 
0662.3330B.6250000 MOBILIARI I MAT. AUX. ESPAIS TECNICS PALAU CAN 

MERCADER  0,00 6.688,00 0,00 6.688,00 

 
 
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. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:21:48 al 00:22:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=1308.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal 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, senyor/a 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1308.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1308.0
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PUNT SETÈ.- CORREGIR L’ERROR MATERIAL DETECTAT EN LA FITXA 
DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A 
ADMINISTRATIU/IVA DE SECRETARIA.- 

Corregir l’error material 
detectat en la fitxa 

descriptiva del lloc de 
treball de Coordinar/a 
Administratiu/iva de 
Secretaria. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que el Ple Municipal en la seva sessió de data 5 d’octubre de 2017, ha aprovat el 
Catàleg de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2017. 
 
Atès que amb posterioritat a aquesta aprovació, s’ha detectat un error material en la 
fitxa descriptiva del lloc de treball de Coordinador/a Administratiu/va de Secretaria, 
en el sentit que no hi ha de figurar la frase “es responsabilitza de la direcció i 
coordinació del Gabinet Jurídic de l’Ajuntament”. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
 
El President de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Corregir l’error material detectat en la fitxa descriptiva del lloc de treball de 
Coordinador/a Administrativa de Secretaria, que queda redactada com segueix: 
 
RELACIÓ DESCRIPTIVA DE LLOCS DE TREBALL 
 

DENOMINACIÓ DEL LLOC: COORDINADOR/A ADMINISTRATIU/VA DE SECRETARIA. 

 
DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA:  
 
És responsable de l’execució i coordinació administrativa de les tasques assignades 
per la Secretaria General; de l’anàlisi de les tramitacions i l’elaboració d’informes 
administratius; elabora les propostes de resolució i d’altres documents que li siguin 
requerits; supervisa, controla i assigna les tasques del personal que li sigui assignat, 
així com altres funcions similars que li siguin assignades pels seus superiors. 
 

NÚMERO DE LLOCS DE TREBALL HOMOGENIS: 1  

VPLLT:  222 
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CODI DEL LLOC:  FC114 
 
REQUISITS DE DESENVOLUPAMENT DEL LLOC: 
 
PLACES DE PLANTILLA QUE PODEN OCUPAR-LO: 
 Grup: C-1 
 Escala: Administració General 
 Sub-escala: Administratiu/tiva 
 Classe: Administratiu/tiva 
 
FORMACIÓ ESPECIFICA: Batxiller o equivalent.  
 
REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:  
 
FORMA DE PROVISIO:  Convocatòria Pública. Concurs.  
 
 
Segon.- Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de la Província, al  
Diari Oficial de la Generalitat i a la pàgina Web de l’Ajuntament en compliment del 
que preveu l’apartat segon de l’article 28 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre el catàleg de llocs de treball, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:03 al 00:22:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=1323.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1323.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1323.0
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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, senyor/a 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. 
 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
PUNT PRIMER.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE ESTADÍSTICA DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE.- 

Informació de l’Alcaldia 
sobre estadística de 

violència de gènere. 

 
Per part de l’Alcalde es dona compta que la informació relativa a l’estadística 
de violència de gènere d’aquest any, a data 30 de novembre, és la següent: 
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- Total de víctimes assassinades per violència masclista, 50 dones i 13 menors.  
- Total de feminicidis, dones assassinades pel fet de ser dones, 91. 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:17 al 00:23:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=1337.0 
 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, AMB MOTIU DEL 
25 DE NOVEMBRE DE 2017, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció Grups Polítics 

Municipals, amb motiu del 
25 de novembre de 2017, 
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 

envers les dones. 

MOCIÓ (Inclou una esmena efectuada verbalment pels Grups municipals 
proponents) 
... 
 
Cornellà de Llobregat se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones, reiterant el nostre compromís en 
l’eradicació de totes i cadascuna de les formes de violència masclista que existeixen, 
així com donant suport i creant mesures que en promoguin l’eliminació. 
 
La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans i un impediment real 
perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, la seva autonomia i la llibertat 
individual. És l’expressió més greu i devastadora de la cultura patriarcal, que no 
només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets i en minva la 
igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones, alhora que perjudica 
profundament la societat. 
 
A data d’avui hem de lamentar l’assassinat de 50 dones i 13 menors per violència 
masclista, segons les dades oficials. La xifra de dones assassinades pel fet només de 
ser dones augmenta a 91 feminicidis, segons l’informe de feminicidi.cat –informe que 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1337.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1337.0
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recull els assassinats de dones, no només a mans de les seves parelles i/o exparelles. 
Ressaltem i lamentem profundament la nostra preocupació pel nombre de menors 
que han patit violència masclista i que han estat assassinats enguany a mans dels 
homes, ja siguin els seus progenitors o no, com a instrument de control, de violència i 
de poder sobre les dones. 
 
Des del nostre Centre d’informació i Recursos per a les Dones, a data d’avui, s’han 
atès a 105 dones de diferents barris de la ciutat per violència masclista; aquestes 
atencions han incrementat un 28% respecte l’any passat, un increment que requereix 
un reforç econòmic i de personal tant en les atencions com en el seguiment de les 
situacions de risc personal, social i econòmic d’aquestes dones i dels menors que 
tenen a càrrec. 
 
Fa un any es va aprovar al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per 
promoure la subscripció d’un pacte d’Estat contra la violència de gènere, un gran pas 
per donar resposta a les necessitats actuals del sistema de prevenció i abordatge de 
la violència masclista. La seva subscripció pot generar les aliances necessàries per a 
l’abordatge eficaç d’aquesta tara social. 
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista, l’Ajuntament de Cornellà, el Consell 
Municipal de les Dones, la Plataforma ciutadana contra la violència masclista, els 
organismes que formen part del Protocol d’actuació en casos de violència masclista a 
Cornellà i els diferents grups municipals que presentem aquesta moció, ens hem unit 
per continuar consolidant la xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones 
víctimes i per als seus fills i les seves filles. 
 
Volem ressaltar que s’han complert els acords presos en la moció de Ple aprovada 
l’any passat. En aquest any hem prioritzat l’atenció a les dones i la prevenció de la 
violència masclista amb joves i adolescents; ens hem adherit a la xarxa de ciutats 
lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució; hem acordat 
redactar i posar en marxa una ordenança que vetlli per una publicitat que no atempti 
contra els drets humans, especialment les de contingut masclista, i s’ha presentat i 
portat a terme el protocol d’actuació per unes festes lliures de sexisme a la festa 
major i a totes les celebracions festives que es fan a la nostra ciutat. 
 
Per tot això, els grups municipals que formen part del Consell Municipal de les Dones 
proposen al Ple del mes de novembre l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar i avançar en el desenvolupament del III Pla Transversal de 
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat aprovat al Ple del mes 
d’octubre de 2016. 
 
Segon.- Donar suport al Pacte d’Estat contra la violència masclista i demanar que es 
doni compliment al compromís econòmic acordat en el mateix, a fi de destinar, via 
transferència, a tots els ajuntaments un increment anual de 20 milions d’euros durant 
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els propers cinc exercicis per al desenvolupament de les mesures corresponents 
contemplades en aquest Pacte. 
 
Tercer.- Que el govern estatal retorni les competències a les entitats locals en 
l’exercici de les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere i es comprometi 
que no es tancarà cap jutjat de violència sobre la dona (VIDO) a Catalunya. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè es treballi en 
l’aplicació i el desplegament de la Llei 17/2015, del Parlament de Catalunya, del 21 de 
juliol, d’Igualtat efectiva entre dones i homes, i especialment que es faci efectiu el 
següent: 
 
1. Garantir que els cossos policials de la Generalitat de Catalunya disposin de 

l’adequada formació bàsica en matèria de violència masclista i de la formació i la 
capacitació específiques i permanents en matèria de prevenció, assistència i 
protecció de les dones que pateixen violències. 

 
2. Reforçar els serveis especialitzats d’atenció a la víctima per violència masclista a 

les comissaries dels Mossos d’Esquadra. 
 
3. Promoure les mesures per a facilitar l’accés a un habitatge a les dones que 

pateixen qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit 
familiar o l’àmbit social o comunitari, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, i que 
estiguin en situació de precarietat econòmica a causa de les violències o quan 
l’accés a un habitatge sigui necessari per a recuperar-se. 

 
4. Garantir que a les promocions públiques d’habitatges es faci la reserva obligatòria 

per a les dones que es troben en situació de violència masclista i pateixen 
precarietat econòmica o quan l’accés a un habitatge sigui necessari per a la seva 
recuperació amb els seus fills i filles menors d’edat. 

 
Cinquè.- Impulsar des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la creació d’un 
programa d’acompanyament sociolaboral per a les dones que pateixen o han patit 
violència masclista. 
 
Sisè.- Cercar els recursos necessaris per ampliar les campanyes de prevenció i les 
xerrades i tallers de sensibilització al conjunt de la ciutat, impulsant cursos i formació 
per a entitats i associacions, comerços i empreses i professionals de la nostra ciutat. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Congrés, al Ministeri de Sanitat, als Serveis Socials i Igualtat i a 
l’Institut Català de les Dones, al Síndic de Greuges de Cornellà i al Síndic de Greuges 
de Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:03 al 00:56:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=1383.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CEC-CPC, PER 
REVISAR EL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.- 

Moció CEC-CPC, per 
revisar el nomenclàtor de 

la ciutat. 

MOCIÓ (Inclou una esmena efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent) 
... 
 

I 
 
Els noms de les vies públiques de la ciutat, o hodònims, així com les denominacions 
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. 
 
Per això, en una societat democràtica avançada, els 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. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1383.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=1383.0
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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). 
 
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. 
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Carrer de Vicenç Llivina (barri Centre) 
 
Es refereix a Vicenç Llivina i Fernández, 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 Riera) 
 
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. 
 
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 
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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 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. 
 
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: 
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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 
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 que 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: 
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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 Muntades, 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’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 43101: 
... 
 
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. 
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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. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E amb registre 
d’entrada 43232 (Incorpora una esmena verbalment presentada pel propi 
Grup Municipal): 
... 
 
i. Modificar el 6è paràgraf de l’exposició de motius resultant d’aquesta manera: 
 
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 d’Interpretació de la Història Local 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. 
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Tercer.- Encarregar a tècnics municipals l’elaboració d’un informe de revisió del 
nomenclàtor, que alhora reculli les conclusions dels debats del Centre d’Interpretació 
de la Història Local 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. 

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyoa 
Maria Carmen López Álvarez: 
... 
 
Afegir a la llista de les persones mereixedores de reconeixement a través d'un espai a 
la ciutat, com a exercici de memòria històrica: 
 
- Als dos regidors afusellats: 
 

Jose María González Vera. 41 anys. Nascut a Badajoz i Veí de Cornellà de 
Llobregat. Militant de la CNT. President del Comitè. Va ser Alcalde Tercer. Jutjat, 
acusat de rebel·lió i executat el 26/10/1939 en el Camp de la Bota i enterrat en el 
Fossar de la Pedrera, a Montjuïc. 
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Esteban Llorenç i Gascón. 31 anys. Nascut a Barcelona. Veí de Cornellà de 
Llobregat. Regidor del PSUC de juliol de 1936 a desembre de 1937. Jutjat, acusat 
de rebel·lió i executat el 10/11/1939 al Camp de la Bota i enterrat en el Fossar de 
la Pedrera, a Montjuïc. 

 
- A una dona rellevant que no apareix en la llista de dones de la moció: 
 

Vicenta Agustín Espert, nascuda a València en 1907. Veïna de Cornellà. Va ser 
l'única dona regidora durant la segona República en aquest Ajuntament. Ho va ser 
pel PSUC des d'abril de 1938 a gener de 1939. Amb l'arribada dels feixistes Vicenta 
va haver de fugir a través de la frontera i va passar per camps de concentració de 
refugiats a França per després retornar de nou a Catalunya on les circumstàncies 
la van obligar de nou a fugir cap a l'exili. 

 
- També a tenir en compte els regidors que van formar part d'aquest ajuntament i 

van ser jutjats en consells de guerra per defensar la democràcia i les llibertats: 
 

Josep Balada i Coronas – ERC 
Jaume Boada i Ambrós – ERC 
Josep Esqué i Costa – CNT 
Enric Ibáñez i Giménez – CNT 
Sebastiá Llopart i Dot – CNT 
Miquel Mata i Secall – ERC 
Enric Manero i Celma – ERC 
Ramón Montserrat i Balada – CNT 
Ventura Ribas i Coca – PSUC 
Manuel Ricart i Cebrián – PSUC 
Antoni Senserrich i Llivina – PSUC 
Josep Teixidó i Vila – PSUC 
Joan Vallhonrat i Pujol – Unió de Rabassaires 

 
- A totes les persones anònimes que van participar en la lluita antifeixista i en la 

lluita en defensa de drets humans i de les llibertats en aquesta ciutat, fent-la 
mereixedora de ser qualificada com el “cor del cinturó vermell a Barcelona”. 

.... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:56:29 al 01:36:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=3389.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=3389.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=3389.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

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 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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

 
L’esmena 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 de C’s, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE LA REGIDORA NO 
ADSCRITA, SENYORA MARIA CARMEN LOPEZ ALVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 
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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 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

... 
I 

 
Els noms de les vies públiques de la ciutat, o hodònims, així com les denominacions 
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. 
 
Per això, en una societat democràtica avançada, els 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. 
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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 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. 
 
 

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: 
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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 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. 
 
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. 
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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 
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 que 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.- Encarregar al futur Centre d’Interpretació de la Història Local 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. 
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Tercer.- Encarregar a tècnics municipals l’elaboració d’un informe de revisió del 
nomenclàtor, que alhora reculli les conclusions dels debats del Centre d’Interpretació 
de la Història Local 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. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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, senyor/a, Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, REFERENT A LA 
MODIFICACIÓ DELS PASSOS DE VIANANTS AL VOLTANT DELS COL·LEGIS DE 
LA CIUTAT.- 

Moció C’s, referent a la 

modificació dels passos de 
vianants al voltant dels 
col·legis de la ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Malgrat la presentació i votació per àmplia majoria de la moció del Grup Municipal 
de Ciutadans al gener de 2017 “per millorar la seguretat i visibilitat en els passos de 
vianants. 
 
Malgrat la multitud de recomanacions i solucions per millorar la seguretat i visibilitat 
dels passos de vianants que hi havia en la moció comentada, la proposta duta a 
terme per l'equip de govern per pintar amb ratlles geomètriques els passos de 
vianants de les rodalies de col·legis és molt imaginativa i pintoresca, però 
contraproduent. 
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Atès que durant l'estiu i principalment en el mes de setembre es va procedir a la 
pintura i modificació dels passos de vianants a la nostra ciutat i tots ells, propers als 
col·legis, aquest Grup Municipal va sol·licitar mitjançant instància un informe tècnic 
dels responsables de Seguretat Vial i de Guàrdia Urbana, conforme que la pintura i 
modificació d'aquests passos de vianants eren conforme al Reial decret 1428/2003, 
aprovat el 21 de novembre de 2003, secció cinquena sobre marques vials. 
 
Així mateix, sol·licitem conèixer el tant per cent d'adherència d'aquests passos de 
vianants, doncs consideràvem que s'havia eliminat rodament i suposaven un perill per 
a ciclomotors i motocicletes. 
 
Què diu la Llei sobre els passos de vianants? El Reglament General de Circulació és el 
text legal que estableix i defineix la totalitat de les marques vials i ho fa en l'Article 
166 i següents. L'Article 166 diu, al seu apartat 1. “Les marques sobre el paviment, o 
marques vials, tenen per objecte regular la circulació i advertir o guiar als usuaris de 
la via, i poden emprar-se soles o amb altres mitjans de senyalització, a fi de reforçar o 
precisar les seves indicacions”. A l'apartat 2 estableix que les marques vials poden ser: 
“marques blanques longitudinals, marques blanques transversals, senyals 
horitzontals de circulació, altres marques i inscripcions de color blanc i marques 
d'altres colors”. 
 
A priori podria interpretar-se, tal com acaba el paràgraf 2 que la utilització d'altres 
colors està dins de la legalitat. Però no, perquè en l'Article 168, paràgraf c) es defineix 
expressament com ha de ser un pas de zebra: 
 
Marca de pas per a vianants. Una sèrie de línies de gran amplària, disposades sobre 
el paviment de la calçada en bandes paral·leles a l'eix d'aquesta i que formen un 
conjunt transversal a la calçada, indica un pas per a vianants, on els conductors de 
vehicle o animals han de deixar-los pas. No podran utilitzar-se línies d'altres colors 
que alternin amb les blanques. 
 
L'expert en la matèria, el catedràtic en Seguretat Vial de la Universitat de València, 
Sr. Luís Montoro, és molt clar en unes declaracions realitzades en un reportatge sobre 
passos de vianants on es recollia el cas dels vianants de Cornellà, en els informatius 
de TVE de setembre: “el problema que tenen aquest tipus de senyalitzacions és que 
no són legals. El conductor es pot distreure, pot estressar-se, pot fer frenades 
brusques que poden causar greus accidents de trànsit.” 
 
L'article 168.C del Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de Circulació disposa que les marques de pas per a vianants han 
de ser blanques i que no podran utilitzar-se línies d'altres colors que alternin amb les 
blanques. Per tant, en pintar els passos de vianants d'altres colors deixen legalment 
de ser-ho, provocant un seriós problema de seguretat per a tots, vianants i 
conductors, doncs el conductor d'un vehicle no està legalment obligat a cedir el pas a 
un vianant, però el vianant si pot tenir la sensació de que ell té prioritat per creuar, 
sobretot quan s'ha pintat sobre un pas de vianants ja existent; en aquest suposat la 
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indefensió del vianant és total doncs qui estaria cometent una infracció sense saber-
ho és ell en creuar per una zona per la qual no ha de fer-ho. 
 
D'altra banda, diverses associacions de motoristes, posen de manifest que el fet que 
tot l'àrea que ocupa el pas de vianants estigui coberta de pintura (com succeeix en 
varis d'ells), en lloc d'intercalar la franja blanca amb la d'asfalt, redueix l'adherència 
normal dels vehicles rodats, (60 punts seria el coeficient de fregament ideal) i aquests 
passos se solen trobar entre 30 i 40 punts. 
 
Sumat al fet que no són passos de vianants legals i suposen un risc, tant per a 
vianants com per a motoristes i ciclistes doncs la moto, el ciclomotor o la bici poden 
anar-se al terra per la manca d'adherència i atropellar al vianant que estigui creuant. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania proposa que 
s'adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que els serveis tècnics municipals realitzin l'estudi preliminar i posterior 
informe on es contempli el grau de compliment de les normes del Reglament General 
de Circulació en els passos de vianants de Cornellà. Que aquest estudi es faci arribar a 
tots els grups municipals. 
 
Segon.- Que es torni al pintat original dels passos de vianants sense contravenir les 
normes del Reglament General de Circulació en aquests i sense que suposi un risc 
afegit a la circulació i als vianants. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:36:21 al 01:56:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=5781.0 
 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal de PSC-CP, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=5781.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=5781.0
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A la vista de les intervencions per part dels Grups Municipals la moció es 
modificada per el grup proponent quedant redactada de la forma següent: 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Malgrat la presentació i votació per àmplia majoria de la moció del Grup Municipal 
de Ciutadans al gener de 2017 “per millorar la seguretat i visibilitat en els passos de 
vianants. 
 
Malgrat la multitud de recomanacions i solucions per millorar la seguretat i visibilitat 
dels passos de vianants que hi havia en la moció comentada, la proposta duta a 
terme per l'equip de govern per pintar amb ratlles geomètriques els passos de 
vianants de les rodalies de col·legis és molt imaginativa i pintoresca, però 
contraproduent. 
 
Atès que durant l'estiu i principalment en el mes de setembre es va procedir a la 
pintura i modificació dels passos de vianants a la nostra ciutat i tots ells, propers als 
col·legis, aquest Grup Municipal va sol·licitar mitjançant instància un informe tècnic 
dels responsables de Seguretat Vial i de Guàrdia Urbana, conforme que la pintura i 
modificació d'aquests passos de vianants eren conforme al Reial decret 1428/2003, 
aprovat el 21 de novembre de 2003, secció cinquena sobre marques vials. 
 
Així mateix, sol·licitem conèixer el tant per cent d'adherència d'aquests passos de 
vianants, doncs consideràvem que s'havia eliminat rodament i suposaven un perill per 
a ciclomotors i motocicletes. 
 
Què diu la Llei sobre els passos de vianants? El Reglament General de Circulació és el 
text legal que estableix i defineix la totalitat de les marques vials i ho fa en l'Article 
166 i següents. L'Article 166 diu, al seu apartat 1. “Les marques sobre el paviment, o 
marques vials, tenen per objecte regular la circulació i advertir o guiar als usuaris de 
la via, i poden emprar-se soles o amb altres mitjans de senyalització, a fi de reforçar o 
precisar les seves indicacions”. A l'apartat 2 estableix que les marques vials poden ser: 
“marques blanques longitudinals, marques blanques transversals, senyals 
horitzontals de circulació, altres marques i inscripcions de color blanc i marques 
d'altres colors”. 
 
A priori podria interpretar-se, tal com acaba el paràgraf 2 que la utilització d'altres 
colors està dins de la legalitat. Però no, perquè en l'Article 168, paràgraf c) es defineix 
expressament com ha de ser un pas de zebra: 
 
Marca de pas per a vianants. Una sèrie de línies de gran amplària, disposades sobre 
el paviment de la calçada en bandes paral·leles a l'eix d'aquesta i que formen un 
conjunt transversal a la calçada, indica un pas per a vianants, on els conductors de 
vehicle o animals han de deixar-los pas. No podran utilitzar-se línies d'altres colors 
que alternin amb les blanques. 
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L'expert en la matèria, el catedràtic en Seguretat Vial de la Universitat de València, 
Sr. Luís Montoro, és molt clar en unes declaracions realitzades en un reportatge sobre 
passos de vianants on es recollia el cas dels vianants de Cornellà, en els informatius 
de TVE de setembre: “el problema que tenen aquest tipus de senyalitzacions és que 
no són legals. El conductor es pot distreure, pot estressar-se, pot fer frenades 
brusques que poden causar greus accidents de trànsit.” 
 
L'article 168.C del Reial decret 1428/2003 de 21 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de Circulació disposa que les marques de pas per a vianants han 
de ser blanques i que no podran utilitzar-se línies d'altres colors que alternin amb les 
blanques. Per tant, en pintar els passos de vianants d'altres colors deixen legalment 
de ser-ho, provocant un seriós problema de seguretat per a tots, vianants i 
conductors, doncs el conductor d'un vehicle no està legalment obligat a cedir el pas a 
un vianant, però el vianant si pot tenir la sensació de que ell té prioritat per creuar, 
sobretot quan s'ha pintat sobre un pas de vianants ja existent; en aquest suposat la 
indefensió del vianant és total doncs qui estaria cometent una infracció sense saber-
ho és ell en creuar per una zona per la qual no ha de fer-ho. 
 
D'altra banda, diverses associacions de motoristes, posen de manifest que el fet que 
tot l'àrea que ocupa el pas de vianants estigui coberta de pintura (com succeeix en 
varis d'ells), en lloc d'intercalar la franja blanca amb la d'asfalt, redueix l'adherència 
normal dels vehicles rodats, (60 punts seria el coeficient de fregament ideal) i aquests 
passos se solen trobar entre 30 i 40 punts. 
 
Sumat al fet que no són passos de vianants legals i suposen un risc, tant per a 
vianants com per a motoristes i ciclistes doncs la moto, el ciclomotor o la bici poden 
anar-se al terra per la falta d'adherència i atropellar al vianant que estigui creuant. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans – Partit de la Ciutadania proposa que 
s'adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que els serveis tècnics municipals realitzin l'estudi preliminar i posterior 
informe on es contempli el grau de compliment de les normes del Reglament General 
de Circulació en els passos de vianants de Cornellà. Que aquest estudi es faci arriba a 
tots els grups municipals. 

... 
 
 
VOTACIÓ 

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

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

Martínez Rodríguez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Camacho Hervás, José David García Muñoz i Maria Josefa Ruiz Tienda. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER LA 
MILLORA DE LA DIFUSIÓ DIGITAL DE LA INFORMACIÓ A CORNELLÀ.- 

Moció ERC-AM, per la 
millora de la difusió digital 
de la informació a 
Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
Actualment la informació és més immediata i diversa en els seus canals de difusió. La 
ciutadania recorre sobretot als diversos canals digitals per informar-se dels 
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esdeveniments, activitats i dels assumptes que li puguin afectar de manera 
directament o indirecta. 
 
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 a la majoria de les seves 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 el trasllat de la informació, creen una imatge poc 
atractiva i amigable, confusa, dispesa, multiplicada i lenta per a l’usuari, generant 
desinterès. 
 
L’Ajuntament hauria de facilitar un accés ràpid i àgil a la ciutadania que estigui 
interessada en alguna matèria de les seves jurisprudències per tal d’aconseguir una 
màxima difusió de manera comprensible, àgil i transparent. 
 
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 butlletins informatius. 
 
Segon.- En la creació de la nova web municipal de Cornellà tenir en compte que els 
apartats siguin clars i intuïtius. 
 
Tercer.- Reformar o crear una nova App Cornellà en el termini d’un any que sigui 
‘amigable’, accessible, conceptualment entenedora i endreçada. 
 
Quart.- Aquest App hauria de contenir com a mínim, a títol indicatiu: 
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 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. 

 Calendari del contribuent. 

 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 altre 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 
43308: 
... 
 
Esmena d’addició com a nou punt d’acord: 
 
Tercer.- Incorporar al catàleg de xarxes socials de l’Ajuntament de Cornellà perfil 
oficial de l’Ajuntament a les principals xarxes socials com per exemple Twitter, 
Facebook, Instagram. 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de CEC-CPC: 
... 
 
Esmena d’addició com a sisè acord 
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Informar a totes les entitats de la ciutat, les empreses i la ciutadania en general, de la 
creació d’aquesta agenda única, facilitant els mitjans perquè les mateixes puguin 
notificar als gestors d’aquesta agenda les seves activitats a l’avançada. D’aquesta 
manera, els promotors d’activitats, ja siguin entitats, empreses o ciutadans i 
ciutadanes a títol individual, podran revisar aquesta agenda a futur per poder 
planificar les dates de les seves activitats, evitant així gran part dels solapaments que 
ara es produeixen. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:56:30 al 02:13:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=6990.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal de CEC-CPC, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

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

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

... 
 
Actualment la informació és més immediata i diversa en els seus canals de difusió. La 
ciutadania recorre sobretot als diversos canals digitals per informar-se dels 
esdeveniments, activitats i dels assumptes que li puguin afectar de manera 
directament o indirecta. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=6990.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=6990.0
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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 a la majoria de les seves 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 el trasllat de la informació, creen una imatge poc 
atractiva i amigable, confusa, dispesa, multiplicada i lenta per a l’usuari, generant 
desinterès. 
 
L’Ajuntament hauria de facilitar un accés ràpid i àgil a la ciutadania que estigui 
interessada en alguna matèria de les seves jurisprudències per tal d’aconseguir una 
màxima difusió de manera comprensible, àgil i transparent. 
 
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 butlletins informatius. 
 
Segon.- En la creació de la nova web municipal de Cornellà tenir en compte que els 
apartats siguin clars i intuïtius. 
 
Tercer.- Incorporar al catàleg de xarxes socials de l’Ajuntament de Cornellà perfil 
oficial de l’Ajuntament a les principals xarxes socials com per exemple Twitter, 
Facebook, Instagram. 
 
Quart.- Reformar o crear una nova App Cornellà en el termini d’un any que sigui 
‘amigable’, accessible, conceptualment entenedora i endreçada. 
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Cinquè.- Aquest App hauria de contenir com a mínim, 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. 

 Calendari del contribuent. 

 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 altre que aparegui. 

 
Sisè.- Informar a totes les entitats de la ciutat, les empreses i la ciutadania en general, 
de la creació d’aquesta agenda única, facilitant els mitjans perquè les mateixes 
puguin notificar als gestors d’aquesta agenda les seves activitats a l’avançada. 
D’aquesta manera, els promotors d’activitats, ja siguin entitats, empreses o ciutadans 
i ciutadanes a títol individual, podran revisar aquesta agenda a futur per poder 
planificar les dates de les seves activitats, evitant així gran part dels solapaments que 
ara es produeixen. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords a la ciutadania de Cornellà per mitjà de tots els 
mitjans digitals i impresos. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
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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, senyor/a 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 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. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, SOBRE 
EL BO SOCIAL I LA SEVA REPERCUSSIÓ EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.- 

Moció ICV-EUIA-EP-E, 

sobre el bo social i la seva 
repercussió en els 
Pressupostos Municipals. 

MOCIÓ 
... 
 
El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat recentment el Reial Decret 
897/2017 de 6 d’octubre, pel qual es regula figura del consumidor vulnerable, el bo 
social i altres mesures de protecció pels consumidors domèstics d’energia elèctrica, 
promogut pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
 
Aquest reial decret regula les condicions per poder obtenir descomptes en la factura 
en funció de determinades circumstàncies i estableix les situacions en les que el 
subministrament serà considerat essencial, la qual cosa impedeix el tall de 
subministrament. 
 
El bo social és un mecanisme que va ser creat l’any 2009 per, en teoria, protegir les 
persones consumidores vulnerables. Amb motiu de la sentència del Tribunal Suprem 
del 24 d’octubre del 2016 que declarava inaplicable el règim de finançament del bo 
social i obligava a indemnitzar les elèctriques a raó de gairebé 200 milions d’euros per 
any, el grup d’ICV-EUIA-EP de Cornellà de Llobregat va presentar una moció que va 
ser aprovada pel Ple Municipal de Cornellà de Llobregat el mes de novembre del 2016 
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instant el Ministeri d’Energia a aplicar d’una tarifa social adaptada a la situació 
econòmica de cada llar, amb la garantia de subministrament a totes les famílies 
vulnerables. 
 
El nou RD 897/2017 defineix diferents graus de vulnerabilitat: consumidor vulnerable 
que obté un 25% de descompte en la factura, consumidor vulnerable sever amb 
descompte del 40% i consumidor en risc d’exclusió social a qui no es pot tallar el 
subministrament d’electricitat en cas d’impagament. 
 
Aquest nou Bo Social malgrat haver incorporat el criteri de Renda que es reclamava, 
ho fa establint límits de renda molt baixos i utilitzant a més un indicador com és 
l’IPREM que està força per sota de l’indicador renda utilitzat a Catalunya per a 
l’atorgament d’ajuts públics (IRSC). Uns límits que es veuen agreujats per 
l’establiment addicional de consums d’electricitats màxims (per sobre dels quals no 
s’aplicarà el descompte corresponent) segons la composició de les llars, que se situen 
molt per sota dels consums mitjans que reconeix Red Elèctrica Espanyola. 
 
Una de les primeres conseqüències que tindrà l’aplicació d’aquesta norma és que 
s’evitaran els talls de subministraments a les llars sempre que els serveis socials 
abonin com a mínim el 50% de la factura. Per tant, ens trobem de nou que són els 
ajuntaments els que han de seguir transferint diners públics a les empreses privades 
subministradores. 
 
També cal tenir present que l’actual legislació sobre pobresa energètica a Catalunya, 
mitjançant la Llei 24/2015, de mesures urgents contra l’emergència habitacional i la 
pobresa energètica, estableix el “principi de precaució” per evitar el tall de 
subministrament d’aquelles llars marcades com a vulnerables des dels ens locals. Un 
principi que desapareix en la major part dels perfils que marca el nou RD 897/2017. 
Per tant, i atenent a que a Catalunya la legislació actual és força més garantista que 
la legislació proposada per l’Estat en aquest àmbit, cal tenir en compte la 
desprotecció a la que es poden veure abocats un nombre important d’usuaris/es en 
actual situació de vulnerabilitat. 
 
A més, l’impacte pressupostari d’aquesta mesura no preveu cap cost pel Ministeri que 
promou aquest reial decret. Aproximadament unes 900.000 famílies a tota Espanya 
es poden considerar dintre dels requisits de consumidors en risc d’exclusió social. Les 
elèctriques informaran els seus clients que acudeixin als Serveis Socials i si aquests 
abonen el 50% de la factura no es produirà el tallament del servei. Amb tot això la 
pressió que tenien fins ara les elèctriques es trasllada als Serveis Socials dels 
ajuntaments. 
 
Segons l’Associació de Gerents i Directors de Serveis Socials d’Espanya les 
conseqüències seran importants: 
 
i. Un important impacte pressupostari en els ajuntaments, ni previst ni acordat. 
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ii. Els Pressupostos Generals de l’Estat del 2017 no han contemplat l’impacte 
d’aquesta mesura. L’impacte pot arribar fins els 300 milions d’euros quan els 
ajuntaments i comunitats autònomes destinen 3.500 milions d’euros. 
 
iii. Les condicions dels diferents graus de consumidor vulnerable s’apliquen per any 
natural i per tant els serveis socials hauran de vigilar els canvis de circumstàncies, la 
qual cosa carrega més encara els serveis socials i pot provocar conflictes en matèria 
de protecció de dades. 
 
iv. Algunes casuístiques no es contemplen com ara la monoparentalietat o les 
persones que viuen soles. 
 
Per tot això proposem al Ple municipal de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a la derogació del 
Reial Decret 897/2017 i a l’elaboració d’una nova normativa més consensuada i que 
estableixi un bo social finançat pel Govern de l’Estat i per les empreses elèctriques. 
 
Segon.- Instar el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital a que redefineixi amb 
criteris professionals i socials la condició de vulnerabilitat de les famílies incloent-hi 
casuístiques d’exclusió no contemplades com ara la monoparentalitat o la soledat. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que inclogui dintre del bo social altres energies 
susceptibles de talls de subministrament per impagament en llars vulnerables com 
ara el gas. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, als 
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les associacions de veïns de la 
ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:13:35 al 02:33:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=8015.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=8015.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=8015.0
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Durant la deliberació d’aquests punts s’absenten, temporalment, de la sessió 
el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E 
i la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM, 
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: 
 

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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
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PUNT SETÈ.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARÍA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER A LA DIGNIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DELS 
REGIDORS AFUSELLATS JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VERA I ESTEBAN LLORENÇ I 
GASCÓN.- 

Moció RNA, per a la 
dignificació i 

reconeixement dels 
regidors afusellats José 
María González Vera i 
Esteban Llorenç i Gascón. 

MOCIÓ 
... 
 
En 1939 dos representants de la ciutadania de Cornellà de Llobregat van ser 
executats per la dictadura franquista en el Camp de la Bota i enterrats en una fossa 
del cementiri de Montjuïc. 
 
José María González Vera de 41 anys, nascut en Berlanga, província de Badajoz i veí 
de Cornellà de Llobregat. Casado i soldador de professió. Membre de la CNT, 
president del Comitè Revolucionari i alcalde tercer d'aquest Ajuntament segons figura 
en l'acta del 14/10/1936. Jutjat en Consell de guerra sumaríssim el 16/08/1939, 
acusat de rebel·lió i executat el 26/10/1939. 
 
Esteban Llorenç i Gascó de 31 anys, nascut a Barcelona i veí de Cornellà de Llobregat. 
Solter i mecànic. Membre del PSUC, Comissari de l'Exèrcit popular de la República i 
regidor d'aquest Ajuntament, de juliol de 1936 a desembre de 1937. Jutjat en Consell 
de guerra el 24/08/1939, acusat de rebel·lió i executat el 10/11/1939. 
 
Setanta-vuit anys després, aquests dos servidors públics d'aquesta ciutat, regidors 
igual que els que avui ens asseiem aquí, no disposen de cap lloc de memòria en les 
parets d'aquest ajuntament. Tampoc en cap altre lloc d'aquesta localitat on ser 
reconeguts i rescatats del silenci i de l'oblit que plana sobre ells. Una làpida 
d'ignomínia que va traspassar el llindar del franquisme i la transició fins a arribar al 
dia d'avui. 
 
Com totes les víctimes del franquisme que van ser sotmeses als consells de guerra 
dels seus tribunals il·legals, van ser condemnades pel feixisme i també per la 
democràcia que els va sepultar en la història en nom d'una farsa de reconciliació, i 
que no ha aixecat la terra que cobreix els ossos dels desapareguts, per a vergonya 
dels qui tenen el poder de fer-ho. 
 
Ha arribat l'hora d'esmenar tant oprobi en la petita part que ens correspon 
homenatjant a aquests dos regidors assassinats pel franquisme per defensar la 
democràcia i lluitar contra el feixisme, per pagar el més alt dels preus per ser fidels al 
compromís adquirit en representació de la ciutadania de Cornellà i a la legalitat 
republicana. 
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Les 200 causes militars custodiades en l'Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de 
Barcelona de fills i filles, veïns i veïnes de Cornellà de Llobregat, van ser farses de 
judicis sense garanties dutes a terme per tribunals il·legals. José María González Vera 
i Esteban Llorenç i Gascón van ser afusellats en el Camp de la Bota a Barcelona, igual 
que 1715 antifeixistes més que van ser assassinats entre els anys 1939 i el 1956. 
Impossible d'oblidar, ni de perdonar. 
 
78 anys després de la mort d'aquests regidors la impunitat persisteix i l'estat espanyol 
segueix protegint aquesta impunitat negant-se a anul·lar la llei d'Amnistia que 
empara als botxins i vexa a les víctimes. 
 
El Parlament de Catalunya per unanimitat va anul·lar aquest mes de juliol els judicis 
polítics del franquisme i la transició perpetrats a Catalunya. Gairebé 70.000 víctimes 
del franquisme han estat reparades. La Llei 11/2017 declara il·legals els tribunals 
franquistes i nul·les de ple dret les seves sentències i resolucions des d'abril de 1938 a 
desembre de 1978. Entre aquestes sentències anul·lades es troben la de José María 
González Vera i la d'Esteban Llorenç i Gascón. Justícia i dignitat. 
 
Sense justícia per a les víctimes del franquisme i la transició com a part fonamental de 
la defensa dels drets humans, en els quals s'ha de sostenir tota democràcia, no és 
possible parlar d'un estat democràtic. 
 
Per tot l'exposat anteriorment sol·licito al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que aquest Ajuntament de Cornellà de Llobregat com a ineludible exercici de 
memòria, reparació, reconeixement i defensa de la dignitat dels dos representants del 
consistori republicà d’aquesta ciutat assassinats pel franquisme, RECONEGUI: 
 
. Que van ser sentenciats per tribunals il·legals i il·legítims d'una dictadura feixista 

fruit d'un cop d'estat contra la legalitat republicana. 
 
. Que van ser vilment assassinats per defensar la democràcia, les llibertats i la 

justícia social. I que aquest fet constitueix una greu violació dels drets humans i 
s'emmarca dins dels denominats crims de lesa humanitat, crims que no prescriuen. 

 
Segon.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat col·loqui en un termini inferior a 3 
mesos una placa a la sala de plens d'aquest consistori en memòria i homenatge al 
regidor Esteban Llorenç i Gascó membre del PSUC i de l'alcalde tercer José María 
González Vera membre de la CNT. 
 
Tercer.- Que l'ajuntament de Cornellà de Llobregat concedeixi un espai de 
reconeixement públic a José María González Vera i a Esteban Llorenç i Gascón i que 
els seus noms passin a formar part del nomenclàtor d'aquesta ciutat. 
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Quart.- Que l'ajuntament de Cornellà de Llobregat sol·liciti a la Conselleria de Justícia 
el certificat d'anul·lació dels judicis de José María González Vera i d'Esteban Llorenç i 
Gascón i en un acte institucional públic els hi lliuri als seus familiars com a part de la 
reparació que se'ls deu. 
 
Cinquè.- Que aquests fets tinguin difusió a través dels mitjans de comunicació de 
l'ajuntament, tant en la publicació municipal Cornellà Informa com en Ràdio Cornellà, 
amb l'objectiu de donar a conèixer a la ciutadania que representants públics de la 
nostra ciutat van ser represaliats, empresonats, sotmesos a consell de guerra i 
afusellats per exercir i defensar la democràcia. Tot això per complir amb el deure de 
memòria democràtica d'aquesta ciutat. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a les famílies, a les entitats que treballen en la 
recuperació de la memòria en aquesta ciutat, Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, 
Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Associació 
Ateus i Republicans, als sindicats CNT, CGT, CCOO, UGT i a les associacions de veïns. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:33:18 al 02:58:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=9198.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’absenten, temporalment, de la sessió el 
senyor José David García Muñoz, Regidor del Grup Municipal de CEC-CPC i la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal de PSC-CP, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=9198.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=9198.0
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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 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, senyor/a Anna Clara Martínez Fernández i Daniel 

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:58:49 al 03:11:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d51179501602
19a5df8006d?startAt=10729.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’ha presentat verbalment la present pregunta, que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=10729.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b5d5117950160219a5df8006d?startAt=10729.0
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... 
 
Referent a l'estat de l'aplicació de la moció: 
 
“DEMANAR EL CANVI D’UBICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA (ASSIR) DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT” 
 
“Primer.- Demanar a l’ICS, com a responsable del manteniment de les citades 
instal·lacions, solucionar immediatament els possibles problemes d’insuficiència del 
sistema de ventilació i aire condicionat, així com aspectes d’il·luminació apropiada pel 
correcte exercici de les activitats que es realitzen al centre. ------- Pendent. En procés 
de negociació amb l’ICS”- 
 
“Segon.- Demanar a l’ICS que procedeixi a la reordenació dels espais del local del 
carrer Bellaterra de la nostra ciutat, per reubicar el citat servei en cas que sigui 
possible i en cas contrari buscar una nova ubicació a la nostra ciutat per a l’ASSIR. -----
- En procés de negociació.”- 
 
“Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ASSIR, a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com als grups parlamentaris, a les entitats de l’àmbit 
de la dona i la salut de Cornellà de Llobregat, a la Marea Blanca i la Marea 
pensionista de Cornellà de Llobregat, al Consell Municipal de la Dona, i per tant, a les 
entitats membres del Consell de la Dona i als sindicats amb representació a l’ICS. ------
- Comunicacions fetes.”- 
 
“Quart.- En el cas que l’ICS no pugui reubicar l’ASSIR al local del carrer Bellaterra, 
l’Ajuntament facilitarà la recerca d’un local adient. ------- Pendent.”- 
 
 
I amb les informacions rebudes sobre l'estat del centre que diuen el següent: 
 
- Que en aquest moment pel que sembla, se'ls ha comunicat a les companyes que 

no van a ser traslladades al local de Bellaterra perquè no reuneix les condicions 
idònies. 

 
- Que pot ser que en quatre anys es porti el canvi d'ubicació amb tot el perill que 

comporta continuar en aquest local. 
 
- Que fins al moment no han rebut per part de l'ajuntament cap comunicació. 
 
- Que han tingut dos episodis d'avaries perilloses, una d'elles, la caiguda de material 

del sostre en un moment en el qual hi havia usuàries en concret una dona amb un 
carret de bebè. 
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Faig la següent pregunta: 
 
Pensa fer alguna cosa aquest ajuntament per evitar que segueixin les mateixes 
condicions tant de treball com d'atenció a les usuàries, i en concret en la direcció 
d'evitar que pugui ocórrer una desgràcia al centre? 
 
Les dones ens mereixem un lloc més digne per ser ateses i les persones que ens 
tracten un lloc amb unes condicions de treball dignes. 

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

 Per part del senyor Daniel Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal 
del PP, s’ha presentat verbalment la present pregunta, que una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
El passat 26 de novembre a la Sala Ramon Romagosa de la ciutat es projectava l’obra 
infantil “La nena dels Pardals”, sobre dictadures i dictadors. I al finalitzar l’obra es va 
projectar a l’escenari la imatge “Llibertat, presos polítics”. 
 
M’agradaria preguntar al Grup de Govern que sap al respecte, en quines condicions 
es va celebrar aquesta obra de teatre i com es va poder, en aquest cas, colar una 
imatge d’aquestes característiques en un espectacle infantil a la ciutat. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds–Esquerra Unida i alternativa–L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
 

 Per part del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En relació als locals de l’Esplai Gavina i de l’Esplai Vol i Vol. Dos esplais històrics de la 
nostra ciutat, que són conscients que el local de l’Esplai Gavina no és propietat 
municipal és una local de la Parròquia Santa Maria, si no em falla la memòria. Però hi 
ha unes necessitats importants de reparació i d’inversió i, per tant, pregaríem a la 
Regidora que s’interessés pel tema i que mirés quines possibilitats hi ha des de 
l’Ajuntament de donar-li un cop de mà. 
 
I, en el mateix sentit, també ens consta que en l’Esplai Vol i Vol està necessitat de 
canvi de local i, per tant, li pregaríem a l’equip de govern que ens expliqués a la 
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propera Comissió Informativa, si és possible, com van les possibilitats de canvi de 
local de l’Esplai Vol i Vol. 
 
Que entenem que som dos entitats històriques de la ciutat i que atenen a moltíssims 
nens, que treballen i fan una tasca amb moltíssims nens i nenes i per tant necessitem 
tenir locals en condicions. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En referència a l’obra de “La nena dels Pardals”, si que pregaríem que abans de fer un 
comunicat des de l’Ajuntament. Abans de que hi hagi ni una sola queixa i es faci un 
comunicat on precisament es demani disculpes a tot el públic assistent i es reservin 
emprendre accions contra aquest fet, que primer realment s’assegurin de la 
ciutadania, la majoria que va assistir en aquest acte, si realment estava en contra del 
que va passar i de l’obra de teatre que realment van anar a veure. Com es pot 
observar en la gran majoria de comentaris que van tenir com a resposta en aquesta 
publicació al facebook de cultura Cornellà. 
 
Llavors, preguem, que abans de fer depèn de quins comunicats potser que deixin el 
seu posicionament polític també com a equip de govern i escoltin també a la 
ciutadania que estava en aquella obra de teatre. A tota. 

... 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Que atès el caràcter transversal de la temàtica ambiental i la seva conseqüent 
distribució de funcions en diferents àrees del nostre ajuntament es demana o es 
prega que es procedeixi a la modificació puntual del Reglament del Consell de 
Participació de Medi Ambient de manera que s’incorporin com a membres de ple dret 
d’aquest Consell un tècnic o delegat de l’Àrea d’Innovació Urbana i Presidència, atès 
que tracta temàtiques ambientals, així com un tècnic o delegat de l’Àrea d’Espai 
Públic i Convivència a fi que formin part del ple d’aquest Consell. 
 
Actualment al Consell només hi participen el Servei de Medi Ambient i no aquestes 
altres àrees que realment estan implicades. 
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I mentrestant no es procedeixi a la modificació del reglament es demana que tècnics 
o delegats d’aquestes àrees respectives siguin invitats pel President del Consell a 
participar en els plens que a partir d’avui es celebrin. 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment dos precs i dues preguntes, que una 
vegada traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Veïns del carrer Boix ens han fet arribar les seves queixes degut a la plaga de rates 
que hi ha en aquesta zona i els problemes i conseqüències que estan derivant: 
insalubritat i vehicles danyats per les acciones dels rosegadors. 
 
Preguem a l’equip de govern incrementi la seva actuació per acabar amb aquesta 
plaga. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Amb la recent poda dels arbres els contenidors del carrer Sant Ferran d’Almeda van 
ser canviats d’ubicació sense avís als veïns del barri al carrer de Passeig dels 
Ferrocarrils Catalans. Els treballs de poda van finalitzar i els contenidors es mantenen 
en la ubicació ocasional. 
 
Preguem a l’equip de govern informi als veïns si aquesta serà la ubicació definitiva i si 
en posteriors ocasions, que avisi als veïns dels canvis de la ubicació. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Llegiré uns acords 
 
“No incloure al programa d’actes institucionals convocats i organitzats per 
l’Ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós respectant a l’hora les tradicions 
populars en les seves diferents manifestacions. 
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Els actes públics de l’Ajuntament amb de ser exclusivament civils i sense connotacions 
religioses.” 
 
Si l’equip de govern va aprovar que Cornellà era una ciutat laica i que no es 
promouria des de la institució actes de caràcter religiós, perquè s’ha commemorat 
Santa Cecilia patrona dels músics, amb deu dies d’actes amb música al carrer. 
 
I en aquest cas pregaríem que no ens contestessin que és una tradició perquè és la 
tercera edició que es celebra. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
També en relació amb la representació de l’obra, amb el que demanaríem en aquest 
cas que se’ns traslladés també en aquest cas la resposta. 

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

 Per part de la senyora Maria Josefa Ruiz Tienda, Regidora del Grup 
Municipal de CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En diverses ocasions a les comissions del Consell de la Dona, pel que fa als actes del 8 
de març i del 25 de novembre, el nostre grup municipal ha demanat en diverses 
ocasions que crèiem que l’Alcalde en aquests actes no és qui ha de prendre la paraula 
sinó que és un moment per visibilitzar a les dones.  
 
Creiem que hi ha altres espais on l’Alcalde pot fer el treball per la igualtat i fer aquest 
tipus de manifestacions però creiem que en aquells moments, en aquestes dates tant 
significades i sobretot en els moments que estem, doncs no és necessari.  
 
Tenim una Tinenta d’Alcalde que porta tot el tema d’Igualtat que pot fer aquesta 
feina i donar més visibilitat a les dones. 
 
Això ho hem reiterat. Personalment quan ho he demanat se m’ha dit que directament 
li demani a l’Alcalde, llavors avui li preguem si us plau que deixi més visibilitat a les 
dones en aquests actes. 

... 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’ha presentat verbalment un prec: 
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... 
 
Com sabem, hi ha cornellanenques i entitats que fan seguiment d’aquest Ple a través 
de l’estriming, però també a través de twitter. Hi ha una etiqueta que és Ple que a 
través de la qual alguns grups municipals fem seguiment del Ple i del que passa aquí. 
 
Hi ha una entitat, de fet, la Colla de Geganters i Grallers de Foment de la Cultura 
Popular, que ha fet tres twitts durant el transcurs d’aquest Ple, també l’estaven 
seguint. 
 
En un ens proposaven que dediquessin un carrer al Mag Maginet i es comprometien a 
portar els gegants a la festa d’inauguració. En un altre twitt, recordaven la 
importància de la cultura popular de Cornellà com a motor de canvi. Ens convidaven a 
visitar al seu facebook on fan publicacions sobre la història de Cornellà. I en un altre 
volien que recordessin al conjunt del Ple municipal i fan especial menció a l’Alcalde de 
que aquest diumenge cal que anem tots a Sant Andreu a veure els gegants vells, en 
Corneli i la Miranda. 
 
I, per tant, com a prec traslladaríem tot això i també que reformessin d’una vegada el 
Reglament Orgànic Municipal per donar veu a les entitats en tot allò que l’interessa 
en igualtat d’oportunitats i condicions a les Regidores d’aquest Ple. 

... 
 

 Per part del senyor Vidal Aragonés Chicharro, Regidor del Grup Municipal de 
CEC-CPC, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Els informem, per si no tinguessin coneixement, que les treballadores que realitzen el 
servei de neteja de les escoles, dependències i establiments municipals no han rebut 
la roba corresponent a l’any 2017, quan tenen dret per drets adquirits, a rebre la 
mateixa cada any. 
 
I preguntem a l’equip de govern que, què faran?. En relació al respecte. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
La setmana passada vam conèixer que els treballadors i les treballadores de 
l’empresa Titan, la tenim situada al Prat de Llobregat, es trobaven al davant d’un 
acomiadament col·lectiu encara que s’estava formalitzant de manera individual o 
plural. I que a la vegada també aquesta empresa es plantejava eliminar un 33% dels 
llocs de treball. 
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Explicar que és una empresa que, per exemple, l’any 2016 va tenir uns beneficis de 
2.300.000 euros. Per nosaltres no seria transcendent que hi ha un treballador 
d’aquella empresa que té residència a Cornellà, això no seria determinant, però si 
algú considera també que això s’ha d’encabir en l’àmbit municipal. 
 
Li preguntem a l’equip de govern si, una vegada traslladada aquesta informació, es 
planteja intercedir, comunicar, traslladar, a l’empresa o a la direcció de l’empresa de 
Titan el total rebuig a l’acomiadament d’aquests treballadors i d’aquestes 
treballadores. 

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

 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 30 de novembre de 2017, la qual ha estat aprovada en data 20 de desembre de 2017 i 
ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 22 de desembre de 2017. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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