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ACTA PLE NÚM. 01/19 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 31 DE GENER DE 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 31 DE GENER DE 2019 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 31 de 
gener de dos mil dinou, 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. 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 Muñoz1 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 

                                           
1 S’incorpora durant la presentació del punt 1. 
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 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sr. German Medina Martín 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Meritxell Romances Cuxart 
 Sr. Daniel Serrano Coronado2 
 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 
 
No 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. 12/18, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018. 

 

                                           
2 S’incorpora durant el debat del punt 6. 
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Aprovació Acta 12/18 

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 00:01:46 al 00:02:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=106.0 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor José David García Muñoz, 
Portaveu del Grup Municipal de Cornellà en Comú. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

Grup Municipal del PP, senyor 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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=106.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=106.0
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Vots en contra: 
 

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

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 5349/18 de data 5 de desembre 
... 
 
Vista la proposta de contractació laboral de cinc persones durant el període del 26 de 
novembre de 2018 al 13 de gener de 2019, ambdós inclosos, per desenvolupar 
tasques de càrrega, descàrrega, muntatge escenogràfic i suport, durant els dies de la 
celebració de la campanya de Nit de Reis 2018-2019 de Llobregat presentada per 
l’Àrea de Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat, i així com l’informe emès pel 
Departament de Personal, 
 
Atès que es tracta de la contractació de personal no permanent, que no es troba 
recollit com a lloc de treball en el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, però que 
es pot assimilar pel que fa a les retribucions i a les condicions laborals que els hi són 
d’aplicació al lloc de treball de peó de manteniment. 
 
Atès que per cobrir l’esmentada incidència s’ha procedit a contactar als candidats de 
la llista d’ordre de preferència per a la contractació de personal laboral no permanent 
com a Peó d’activitats culturals, per atendre les tasques necessàries per al 
desenvolupament dels actes culturals o esdeveniments que l’Ajuntament dugui a 
terme, aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 8464/11 de 29 de novembre, 
 
Atès que de l’esmentada llista d’ordre de preferència cap candidat han mostrat la 
seva disponibilitat en acceptar ser contractats/es com a peons d’activitats culturals, 
per estar ja contractat per nosaltres, o bé per què no hi estan interessats, o bé no han 
pogut ser localitzats,  
 
Atès que els lloc de treball de peons d’activitats culturals, en quant a la seva 
cobertura és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. 
Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
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Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803300B1310000 i 07803300B1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16, 17, 18, 19 i 20 del Reglament del Personal al 
Servei de les Entitats Locals, i l’article 15.1 a) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors, així com el que disposa el R.D. 2720/1998, de 29 de desembre en relació 
a les contractacions temporals per obra o servei determinat, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en relació a la retroactivitat dels actes 
favorables als interessats, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar per obra o servei 5 peons 
d’activitats culturals. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral per Obra o Servei Determinat, a l’empara 
de l’article 15.1 a) del text refós l’Estatut dels Treballadors, de les persones i pels 
períodes que a continuació s’indiquen, establint-los les retribucions i les condicions de 
treball assimilades a les establertes pel lloc de treball de peó de manteniment en la 
relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms, per la prestació de serveis com a Muntadors d’Instal·lacions 
Escenogràfiques per la campanya de la campanya de Nit de Reis 2018-2019 de 
Cornellà de Llobregat: 
 
Nom i Cognoms Hores de contracte Períodes/Import a cobrar  
 
DAMIAN GARCIA PAJEO 250 del 26/11/2018 al 13/01/2019/4.539,44€ 
SERGIO LOPEZ MEROÑO 250 del 26/11/2018 al 13/01/2019/4.539,44€ 
DANIEL MONGE GORDILLO 250 del 26/11/2018 al 13/01/2019/4.539,44€ 
MATIAS RODRIGUEZ FRAGA 250 del 26/11/2018 al 13/01/2019/4.539,44€ 
EVA ZURITA GALLEGO 250 del 26/11/2018 al 13/01/2019/4.539,44€ 

 
 
Tercer.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
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Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost dels exercicis 2018: 
 
Partida pressupostària Denominació  Import 2018 Import 2019 
 
0780 3300B 1310000 Laboral eventual/Dir. Tècnica Cultura 16.525,60 6.171,60 
0780 3300B 1600000 Seguretat Social/ Dir. Tècnica Cultura 5.344,40 1.995,90 
 
TOTAL COST............................................................................ 21.870,00 8.167,50 

 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució als interessats, al seu Cap, al representat del 
Comitè i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 26 de novembre de 2018 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 
 
Setè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 5352/18 de data 5 de desembre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de contractar un/a psicomotricista per a l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, per cobrir la reducció del terç de la jornada laboral de 
l’empleada d’aquest Ajuntament, senyora Ester Martín Cantero, als efectes de 
garantir el normal funcionament del servei, 
 
Atesa la inexistència de cap llista d’ordre de preferència actualitzada per poder cobrir 
absències o vacants de psicomotricista,  
 
Atès que la senyora Eva Cencillo Díaz ha mostrat la seva disponibilitat i interès per la 
proposta de contractació laboral que se li ha fet,  
 
Atès que la senyora Eva Cencillo Díaz té les qualitats i aptituds necessàries per 
desenvolupar les tasques de psicomotricista,  
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000 i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del text refós de l’Estatut dels Treballadors i 
l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
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Atès que el lloc de treball de psicomotricista, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en relació a la retroactivitat dels actes 
favorables als interessats, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament a temps parcial 
un/a psicomotricista per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial de la senyora 
Eva Cencillo Díaz en qualitat de psicomotricista per què cobreixi el la reducció del terç 
de la jornada laboral de la senyora Ester Martín Cantero, amb efectes 26 de 
novembre de 2018 i fins a la reincorporació de l’empleada substituïda a jornada 
completa o fins a la fi del curs escolar 2018/2019, o bé fins que s’hagués de resoldre 
per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de psicomotricista de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, establint-li les retribucions i la resta de condicions 
de treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 26 de novembre de 2018 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 
 
Setè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
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- Decret núm. 5541/18 de data 14 de desembre 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir una plaça vacant de Treballador/a Social al Departament 
d’Acció Social, com a conseqüència de la incapacitat temporal de la senyora Francisca 
Albarral Salinas als efectes de garantir el bon funcionament del servei,  
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
juny de 2018, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
 
Atès que el lloc de treball d’assistent/a social, en quant a la seva cobertura és de 
necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès que de la darrera llista d’ordre de preferència per cobrir de forma temporal 
absències o vacants de treballadors/es socials dins de la plantilla de personal 
funcionari i/o laboral aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1467/17 de 23 de 
març, els/les candidats/es de la mateixa estan treballant o no els ha interessat 
l’oferta laboral proposada, es fa del tot necessari recórrer a la revisió de currículums 
de treballadors/res socials, 
 
Atès que les senyora Beatriz Poblador Ruf reuneix els requisits de titulació requerides 
pel lloc de treball d’administratiu/va. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07802311A1310000 i 07802311A1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per contractar un/a treballador/a social per al 
Departament d’Acció Social. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat de la senyora Beatriz Ruf 
Poblador en qualitat de treballadora social, per què cobreixi la incapacitat temporal 
de la senyora Francisca Salinas Albarral, amb efectes 14 de desembre de 2018 i fins la 
seva provisió reglamentària, o bé fins que s’hagués de resoldre per qualsevol dels 
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supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats 
Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de treballador/a social 
establint-li les retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el pacte de 
condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal i publicar la 
designació en el Diari Oficial de la Generalitat i Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 333/19 de data 23 de gener 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir un lloc de treball de cuiner/a a temps complert a l’Escola 
Bressol La Trepa, com a conseqüència de la incapacitat temporal de la funcionaria 
interina d’aquest Ajuntament, senyora Amparo Sánchez Bermejo, als efectes de 
garantir el normal funcionament del centre,  
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
juny de 2018, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
 
Atès que el procés selectiu lliure convocat per cobrir temporalment les absències o 
vacants de cuiner/a, que va tenir lloc el dia 16 de juliol de 2015, aprovat mitjançant el 
Decret d’Alcaldia núm. 3204/15 de 28 de juliol, està esgotat i caducat,  
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada incidència per 
poder garantir el normal funcionament del servei, es fa necessari recórrer a la revisió 
dels currículums  de cuiners/es lliurats a les Escoles Bressol Municipals a tal efecte,  
 
Atès que la senyora Elisabet Castillo Miranda té els coneixements i les aptituds 
necessàries per la realització de les esmentades tasques i ha manifestat la seva 
disponibilitat i acceptació a la proposta de contractació que se li ha realitzat, 
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Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com els articles 12 i 15.1 c) del text refós de l’Estatut dels 
Treballadors i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que existeix consignació suficient a les partides 07803230C1200800, 
07803230C1210000, 07803230C1210100, i 07803230C1500000, i 
07803230C1600000, 
 
Atès que el lloc de treball de Cuiner/a, en quan a la seva cobertura es de necessitat 
urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per el 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
1698/16 de data 19 d’abril de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 2 de maig de 2016, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per nomenar un/a cuiner/a per a l’Escola Bressol 
La Trepa. 
 
Segon.- Nomenar funcionària interina a la senyora Elisabet Castillo Miranda com a 
cuiner/a, enquadrat en l’Escala d’Administració Especial, sots-escala de Serveis 
Especials, Comeses Especials, Grup C-2, per cobrir la incapacitat temporal de la 
senyora Amparo Sánchez Bermejo fins a la seva reincorporació i en tot cas fins a la fi 
del curs escolar 2018/2019, i mentre romangui en aquesta situació administrativa o 
s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 7 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals, o per incompliment sobrevingut dels requisits 
essencials pel seu nomenament establerts a l’article 71è del mateix Reglament i 
específicament el que fa referència a la inhabilitació per sentència ferma a l’exercici 
de les funciones públiques. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de Cuiner/a del 
Departament d’Educació, establint-li les retribucions de treball del personal de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
de Personal i a la Junta de Personal. 
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Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:39 al 00:03:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=159.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
PUNT TERCER.- APROVAR EL PERCENTATGE DE L’1% DE L’IMPORT GLOBAL 
DELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ (ADJUDICATS) DE SUBMINISTRES I 
SERVEIS INCLOSOS EN ELS CODIS CPV RECOLLITS A L’ANNEX VI DE LA LLEI 
9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES EL SECTOR PÚBLIC.- 

Aprovar el percentatge de l’1% de 
l’import global dels procediments 
d’adjudicació de subministres i 
serveis inclosos en els codis CPV 
recollits a l’annex VI de la Llei 
9/2017, de contractes del sector 
públic. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la Disposició Addicional 4a de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic que estableix que mitjançant l’òrgan competent de les entitats locals 
es fixaran percentatges mínims de reserva del dret a participar als procediments 
d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, sobre l’import global 
dels procediments d’adjudicació de subministraments i serveis inclosos en els codis 
CPV que recull l’annex VI. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=159.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=159.0
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Vist que per tant amb conformitat a aquesta disposició abans del 09/03/2019 (un any 
des de l’entrada en vigor de la llei 9/2017, de 8 de novembre), cal fixar el percentatge 
mínim de reserva per a aquest tipus de contracte. 
 
Vist que en l’exercici 2018 s’han adjudicat contractes corresponents als codis CPV de 
l’Annex VI per valor total d’un milió sis-cents cinc mil sis-cents noranta-un euros amb 
seixanta-cinc cèntims (1.605.691,65 €). 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap del Departament de Contractació, la 
Secretària General i l’Interventor. 
 
El Ponent de la Comissió d’Economia i Innovació proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el percentatge de l’1% de l’import global dels procediments 
d’adjudicació (adjudicats) de subministres i serveis inclosos en els codis CPV recollits a 
l’Annex VI de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
celebrats en l’exercici anterior per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com a 
percentatge mínim de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació 
de determinats contractes i de determinats lots d’aquests a Centres Especials de 
Treball i a empreses d’inserció, de conformitat a la Disposició Addicional 4a de la llei 
9/2017, de 8 de novembre, i per al conjunt d’activitats que per la seva naturalesa 
siguin susceptibles de reserva a aquest tipus de contractes i empreses. 
 
Segon.-Entendre l’anterior percentatge com a mínim de reserva genèrica, sens 
perjudici que els òrgans de contractació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el 
puguin superar mitjançant una reserva específica de contractes. Aquest percentatge 
es mantindrà anualment respecte a l’import total adjudicat de l’exercici anterior a 
contractes amb codis CPV recollits a l’Annex VI de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic 
 
Tercer.- Aprovar la següent condició per garantir el compliment del percentatge 
mínim de reserva: 
 
- Mitjançant el pla anual de contractació previst a l’article 28.4 de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, es controlarà que almenys el percentatge de l’1% 
esmentat al punt primer es destini a centres especials de treball i a empreses 
d’inserció. 

 
Quart.- Comunicar el present Acord a tots els departaments gestors de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
d’Economia i Governança. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:03:17 al 00:07:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=197.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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, senyor Manuel Casado Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=197.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=197.0
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PUNT QUART.- RATIFICAR L’APROVACIÓ DEL NOU TEXT DELS ESTATUTS 
REGULADORS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.- 

Ratificar l’aprovació del nou text 
dels estatuts reguladors del 
consorci per a la normalització 
lingüística. 

DICTAMEN 
... 
 
Tal i com es desprèn dels seus propis Estatuts reguladors, aquest Ajuntament és 
membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística des de l’any 1988, 
quan, mitjançant acord plenari adoptat el dia 24 de febrer de 1988, va acordar la 
seva adhesió al Consorci, en manifestar la seva conformitat a formar part dels seus 
membres fundadors. 
 
Atès que per acord del Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística de 6 de juliol 
de 2017, s’ha procedit a l’aprovació d’un nou text dels seus Estatuts reguladors, amb 
l’objecte d’adaptar les seves determinacions a les modificacions legals operades com 
a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Pública, aprofitant, a la vegada, per a modificar el règim de 
competències, reduint les del Ple a favor del Consell d’Administració, a fi de millorar el 
seu funcionament i per a modificar la regulació de la organització del Consorci. 
 
Atès que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha tramés la seva proposta a 
tots els ens i entitats consorciades per a la seva ratificació, i que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, en la seva qualitat de membre del Consorci, mitjançant 
l’Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, posteriorment publicat al DOGC núm. 7662, de 
12 de juliol següent, ha aprovat el nou text estatutari. 
 
Vistes les previsions legals contingudes en les normes jurídiques que a continuació es 
relacionen: 
 

 Els articles 12.1.a) i 26 dels Estatuts del Consorci, en concordança amb els articles 
114.j) i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, respecte del procediment aplicable a les 
modificacions estatutàries dels Consorcis administratius. 

 

 Les actuals previsions legals en matèria de Consorcis administratius contingudes a 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local i als articles 
118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
Per tot això, el Ponent de la Comissió Informativa d’Economia i Governança, vist 
l’informe núm. 9/2019, de data 9 de gener, emès per la Secretària General d’aquest 
Ajuntament i d’acord amb el que preveuen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 52 del Text Refós de la Llei 
Municipal de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Ratificar l’aprovació del nou text dels Estatuts reguladors del Consorci per a 
la Normalització Lingüística en la redacció donada per acord del Govern de la 
Generalitat GOV/43/2018, de 10 de juliol, publicat al DOG núm. 7662, de 12 de juliol 
següent, sempre que, respecte de les previsions contingudes al seu article 24 en quant 
a l’existència de personal propi, resti justificat a l’expedient la concurrència de les 
circumstàncies  excepcionals i dels requisits als quals fa referència l’article 121.2 de la 
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, que possibiliten l’existència de personal propi del Consorci. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i a la 
resta d’entitats consorciades i, un cop estigui vigent aquesta modificació estatutària, 
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la publicació 
actualitzada i permanent dels Estatuts resultants del Consorci 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 00:07:42 al 00:12:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=462.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=462.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=462.0
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Grup Municipal d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC 
 
PUNT CINQUÈ.- RESTAR ASSABENTATS DE L’HOMOLOGACIÓ DEL 
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER LA COMISSIÓ PLENÀRIA NÚMERO 58 DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE 
L’INICI DE LA SEVA IMPLANTACIÓ EN EL MUNICIPI A PARTIR DE GENER DE 
2019.- 

Restar assabentats de 
l’homologació del document únic 
de protecció civil municipal 
(DUPROCIM) per la Comissió 
Plenària número 58 de protecció 
civil de Catalunya del 
Departament d’Interior de la 
Generalitat i donar compte al Ple 
municipal de la seva implantació. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que per Acord del Ple Municipal de data 25 de gener de 2018, es va aprovar el 
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Cornellà de Llobregat, 
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d’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel 
qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de 
protecció civil municipals. 
 
Vist que en data 5 de desembre de 2018, la Comissió Plenària número 58 de Protecció 
Civil de Catalunya va acordar l’homologació de l’esmentat Document únic de 
protecció civil municipal (DUPROCIM) de Cornellà de Llobregat, amb l’informe 
favorable de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Vist l’informe emès per la Tècnica de Protecció Civil de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, Sra. Diana Colominas i Batista, en data 17 de desembre de 2018. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa de Territori i Espai Públic, 
proposa al Ple, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentats de l’homologació del Document únic de protecció civil 
municipal (DUPROCIM) de Cornellà de Llobregat per la Comissió Plenària número 58 
de Protecció Civil de Catalunya del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Segon.- Donar compte al Ple Municipal del inici de la implantació en el municipi del 
Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) a partir de gener de 2019. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:00 al 00:14:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=780.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA XARXA DE 
SERVEIS LOCALS D’HABITATGE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=780.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=780.0
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Aprovar l’adhesió d’aquest 
Ajuntament a la xarxa de serveis 
locals d’habitatge de la Diputació 
de Barcelona. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ricard Antoni Casademont, Gerent de 
planificació i gestió urbanística de l’empresa municipal PROCORNELLÀ S.A., segons la 
qual manifesta: Que és d’interès de l’Oficina Local d’Habitatge de Cornellà la seva 
adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. Que a 
PROCORNELLÀ, com a responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, li correspon 
proposar o informar sobre convenis o xarxes en què es pugui adherir el servei. Que la 
Diputació de Barcelona ha establert com a criteri general que les relacions d’aquest 
tipus es formalitzin directament amb els ajuntaments, en detriment d’ens 
instrumentals; i per la qual cosa sol·licita que es tingui per presentat el seu escrit i la 
documentació que s’acompanya i que se li doni la tramitació que correspongui fins a 
l’aprovació definitiva. 
 
Vist l’informe favorable de 21 de desembre de 2018 del Sr. Ricard Antoni 
Casademont, Gerent de planificació i gestió urbanística de l’empresa municipal 
PROCORNELLÀ S.A. a l’adhesió de l’Oficina Local d’Habitatge, mitjançant 
l’Ajuntament de Cornellà, a la Xarxa de Serveis de Local d’Habitatge (XSLH) de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vist que en data 5 de març de 2012, es va publicar anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en que el Ple de la Diputació acordava en sessió de 22 de 
febrer de 2012, la constitució d’una Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge com un 
conjunt de municipis, empreses municipals i altres estructures que prestin serveis 
d’habitatge, en el que s’establia els requisits, la forma de participació i el caràcter 
gratuït de l’adhesió a la xarxa, fent concret esment que la participació no suposa cap 
forma de contraprestació econòmica per part dels ens locals participants. 
 
Vist l’informe de l’advocada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 11 de gener 
del 2019, segons el qual, s’informa favorablement la dita adhesió. 
 
Atès el que estableixen els articles 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Règim Local, article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, 
relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local. 
 
Atès el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en els seus articles 52.2, 
sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la Comissió Informativa de 
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Territori i Espai Públic, a proposta del Regidor Delegat de Territori i Sostenibilitat, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Xarxa de 
Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a complir amb les 
finalitats i compromisos de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge establerts en el 
Protocol de funcionament. 
 
Tercer.- Nomenar el senyor Manuel Ceballos Morillo, Regidor Delegat de Territori i 
Sostenibilitat, interlocutor i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH. 
I nomenar el senyor Daniel Broto Pérez de l’empresa municipal Procornellà, S.A en 
qualitat de representant tècnic, interlocutor i responsable.  
 
Quart.- Remetre el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes esmentats. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord a l’empresa municipal Procornellà, S.A. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:14:31 al 00:20:3 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=871.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor Daniel 
Serrano Coronado, Portaveu del Grup Municipal del PP. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=871.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=871.0
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Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE AECORNELLA, PER 
LA MILLORA DE LES CONDICIONS LABORALS DEL PARC DE BOMBERS DE LA 
GENERALITAT.- 
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Moció AECornella, per la millora 
de les condicions laborals del parc 
de bombers de la Generalitat. 

MOCIÓ (Inclou la correcció del punt efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent d’AECornella) 
... 
 
Fa anys que els Bombers denuncien mancances estructurals al Cos de Bombers de la 
Generalitat degut a les mínimes inversions que s’han efectuat des del 2008. 
 
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al 
període 2017-2022 aprovat mitjançant l’acord Gov/126/2016, de 27 de setembre i 
publicat al D.O.G.C. el 29 de desembre. Aquest pla estratègic, quantificat en 207 
milions d’euros identificava: 
 

 Mancança estructural de bombers quantificada, durant el període 2017-2022, en 
684 efectius. 

 

 Necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85 vehicles nous. 
 

 Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu. 
 

 Proposta de renovació de tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials 
necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot el 
material operatiu fungible. 

 

 Inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels parcs de bombers 
professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis centrals. 

 

 Planificació anual i modular en el període 2017-2022. 
 
La realitat és que a la pràctica no s’ha invertit en cap dels punts que estableix el pla 
estratègic, fet que ha agreujat la situació. El 2018, aprofitant el relleu a la Direcció 
General, s’elabora una nova bateria de propostes dins el nou “Pla 2025”, sense 
encara haver aplicat les anteriors. En el cas concret del nostre municipi el parc de 
referència és el parc de Cornellà. Aquest parc dona cobertura als municipis de 
Cornellà, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Cervelló i és la primera dotació en ajuda 
dels parcs de Sant Feliu, Sant Boi i l’Hospitalet. 
 
Per donar resposta a aquests serveis la DGPEIS estipula que el parc de Cornellà hauria 
tenir 28 bombers repartits en 4 torns de 7 bombers (més el cap de parc), garantint 
sempre un mínim de 5 bombers de guàrdia. Aquests mínims es van establir a mitjans 
dels anys noranta quan la població de la zona era notablement inferior, per tant la 
ràtio bomber per habitants ha augmentat considerablement. La realitat és que 
aquest fet provoca que sovint el parc quedi per sota dels mínims legals establerts i 
s’hagi de cobrir amb l’esforç dels bombers que no estan de guàrdia. 
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El Parc de Cornellà és relativament nou i no és ruïnós com altres del Cos de bombers 
de la Generalitat, però en el moment de la creació del seu disseny i de la seva 
construcció, no es va valorar suficientment l’opinió dels mateixos treballadors, creant 
així un parc que està molt lluny de la practicitat per a tenir una bona reacció. La 
inversió en manteniment és mínima i en pocs anys, si la dinàmica continua sent la 
mateixa, acabarà sent un parc en decadència. Té un hidrant (boca d’aigua) que està 
anul·lant i té una petita fuita pel qual es paguen al voltant d’uns 900€ al mes. 
 
Un altre aspecte a destacar és la pèrdua de poder adquisitiu que els funcionaris han 
patit des del 2009, un 10% de retallada de sou el 2012, un 15% de pèrdua en funció 
de l’IPC i la inflació, més la reducció de pagues els anys 2013 i 2014 que encara avui 
no han recuperat del tot. 
 
A tot això cal sumar el Decret 74/2014, que va imposar als bombers la realització de 
102 hores, pagades per sota de l’hora ordinària, que se sumaven a la jornada anual 
passant de 1688h a 1790h. Tot aquest augment d’hores l’any 2018 els bomber/es 
professionals van haver de realitzar més de 500.000 hores extraordinàries per 
mantenir els mínims legals per guàrdia. 
 
Després de tenir molta paciència i realitzar molts esforços per intentar que aquesta 
nefasta situació no afectés a la qualitat del servei que presten, els bombers i 
bomberes han realitzat diferents accions per transmetre la seva preocupació, com per 
exemple la denúncia davant la Sindicatura de Greuges o diferents manifestacions. 
Finalment, veient la falta de voluntat de la Generalitat de Catalunya per revertir la 
situació, els bombers/es han decidit deixar de fer hores extraordinàries per mostrar a 
l’opinió pública i a les diferents administracions catalanes la realitat del cos. 
 
La realitat és que cada dia quasi la totalitat dels parcs del país estan per sota dels 
mínims i que fins i tot es tanquen parcs per manca d’efectius, com el nostre parc de 
Cornellà que ha estat i està sota mínims infinitat de dies i que a més és un dels dos 
parcs, l’altre és el de Sant Boi, susceptible de ser tancats per les necessitats del servei. 
 
Atesa aquesta situació insostenible de manca de bombers. Atesa la inseguretat que 
comporta per als mateixos bombers treballar per sota dels mínims legals. 
 
Atesa la reiterada denúncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i 
les professionals en cas d’actuació. 
 
Atesa la gran inseguretat que això provoca al nostre municipi, no podent garantir a 
dia d’avui un servei de mínims i davant del risc de demora si ocorre simultaneïtat de 
serveis. 
 
Atès que al Ple municipal del passat 20 de desembre de 2018 el govern municipal va 
afirmar que li preocupava la situació i dos grups municipals li van formular precs 
perquè prengués mesures en aquest sentit. 
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El grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de Cornellà i Pirates proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals 
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior per al període 2017-2022 així com al nou Pla 2025. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries 
necessàries per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
ciutadania. 
 
Quart.- Traslladar la preocupació del Ple al President de la Generalitat mitjançant una 
carta de l’alcalde i totes aquelles mesures de pressió que consideri necessàries. 
 
Cinquè.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups i subgrups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció, al Consell de Ciutat, al Parc de Bombers de Cornellà i a la COS-
Bombers pel Canvi. 

... 
 
 
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 004504: 
... 
 
Esmena de modificació de l’Acord Quart 
 
Quart.- Traslladar la preocupació i els acords de la moció al President de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant una carta de l’alcalde amb les consideracions 
oportunes. 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
... 
 
Que l'Ajuntament de Cornellà faci un estudi de viabilitat sobre un parc de bombers 
propi que prestés servei a Cornellà i si fos necessari a municipis adjacents. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal per la Regidora 
no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez que, una vegada traduïda 
a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Instar a la Diputació de Barcelona a l'elaboració d'un estudi de viabilitat sobre un 
servei conjunt de bombers de gestió supramunicipal, amb base en aquest municipi 
per a prestar servei a Cornellà i municipis adjacents, així com altres administracions, 
ens o corporacions, no només en l'extinció sinó també a l’àmbit de la prevenció. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:20:34 al 00:48:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=1234.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal d’AECornella, i d’acord a l’article 
133 del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=1234.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=1234.0
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Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanglas. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

Briones Matamales, Manuel Ceballos Morillo, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Sergio Fernández Mesa, Rocio García Pérez, Antonio 
Martínez Flor, Aurora Mendo Sánchez, José Manuel Parrado Cascajosa, 
Montserrat Pérez Lancho i Enrique Vanacloy Valiente. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DE LA REGIDORA NO ADSCRITA, SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 



 26 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Fa anys que els Bombers denuncien mancances estructurals al Cos de Bombers de la 
Generalitat degut a les mínimes inversions que s’han efectuat des del 2008. 
 
Aquestes denúncies van portar a la redacció del Pla estratègic de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior per al 
període 2017-2022 aprovat mitjançant l’acord Gov/126/2016, de 27 de setembre i 
publicat al D.O.G.C. el 29 de desembre. Aquest pla estratègic, quantificat en 207 
milions d’euros identificava: 
 

 Mancança estructural de bombers quantificada, durant el període 2017-2022, en 
684 efectius. 

 

 Necessitat de renovar 247 vehicles de propietat i d’incorporar 85 vehicles nous. 
 

 Es proposa substituir la totalitat del vestuari operatiu. 
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 Proposta de renovació de tot el material operatiu obsolet, incorporar els materials 
necessaris per a la prestació correcta del servei i planificar l’adquisició de tot el 
material operatiu fungible. 

 

 Inversions necessàries que s’han de fer a les instal·lacions dels parcs de bombers 
professionals, dels parcs de bombers voluntaris i dels serveis centrals. 

 

 Planificació anual i modular en el període 2017-2022. 
 
La realitat és que a la pràctica no s’ha invertit en cap dels punts que estableix el pla 
estratègic, fet que ha agreujat la situació. El 2018, aprofitant el relleu a la Direcció 
General, s’elabora una nova bateria de propostes dins el nou “Pla 2025”, sense 
encara haver aplicat les anteriors. En el cas concret del nostre municipi el parc de 
referència és el parc de Cornellà. Aquest parc dona cobertura als municipis de 
Cornellà, Sant Joan Despí i Santa Coloma de Cervelló i és la primera dotació en ajuda 
dels parcs de Sant Feliu, Sant Boi i l’Hospitalet. 
 
Per donar resposta a aquests serveis la DGPEIS estipula que el parc de Cornellà hauria 
tenir 28 bombers repartits en 4 torns de 7 bombers (més el cap de parc), garantint 
sempre un mínim de 5 bombers de guàrdia. Aquests mínims es van establir a mitjans 
dels anys noranta quan la població de la zona era notablement inferior, per tant la 
ràtio bomber per habitants ha augmentat considerablement. La realitat és que 
aquest fet provoca que sovint el parc quedi per sota dels mínims legals establerts i 
s’hagi de cobrir amb l’esforç dels bombers que no estan de guàrdia. 
 
El Parc de Cornellà és relativament nou i no és ruïnós com altres del Cos de bombers 
de la Generalitat, però en el moment de la creació del seu disseny i de la seva 
construcció, no es va valorar suficientment l’opinió dels mateixos treballadors, creant 
així un parc que està molt lluny de la practicitat per a tenir una bona reacció. La 
inversió en manteniment és mínima i en pocs anys, si la dinàmica continua sent la 
mateixa, acabarà sent un parc en decadència. Té un hidrant (boca d’aigua) que està 
anul·lant i té una petita fuita pel qual es paguen al voltant d’uns 900€ al mes. 
 
Un altre aspecte a destacar és la pèrdua de poder adquisitiu que els funcionaris han 
patit des del 2009, un 10% de retallada de sou el 2012, un 15% de pèrdua en funció 
de l’IPC i la inflació, més la reducció de pagues els anys 2013 i 2014 que encara avui 
no han recuperat del tot. 
 
A tot això cal sumar el Decret 74/2014, que va imposar als bombers la realització de 
102 hores, pagades per sota de l’hora ordinària, que se sumaven a la jornada anual 
passant de 1688h a 1790h. Tot aquest augment d’hores l’any 2018 els bomber/es 
professionals van haver de realitzar més de 500.000 hores extraordinàries per 
mantenir els mínims legals per guàrdia. 
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Després de tenir molta paciència i realitzar molts esforços per intentar que aquesta 
nefasta situació no afectés a la qualitat del servei que presten, els bombers i 
bomberes han realitzat diferents accions per transmetre la seva preocupació, com per 
exemple la denúncia davant la Sindicatura de Greuges o diferents manifestacions. 
Finalment, veient la falta de voluntat de la Generalitat de Catalunya per revertir la 
situació, els bombers/es han decidit deixar de fer hores extraordinàries per mostrar a 
l’opinió pública i a les diferents administracions catalanes la realitat del cos. 
 
La realitat és que cada dia quasi la totalitat dels parcs del país estan per sota dels 
mínims i que fins i tot es tanquen parcs per manca d’efectius, com el nostre parc de 
Cornellà que ha estat i està sota mínims infinitat de dies i que a més és un dels dos 
parcs, l’altre és el de Sant Boi, susceptible de ser tancats per les necessitats del servei. 
 
Atesa aquesta situació insostenible de manca de bombers. Atesa la inseguretat que 
comporta per als mateixos bombers treballar per sota dels mínims legals. 
 
Atesa la reiterada denúncia pública del mal estat del material que ha de protegir els i 
les professionals en cas d’actuació. 
 
Atesa la gran inseguretat que això provoca al nostre municipi, no podent garantir a 
dia d’avui un servei de mínims i davant del risc de demora si ocorre simultaneïtat de 
serveis. 
 
Atès que al Ple municipal del passat 20 de desembre de 2018 el govern municipal va 
afirmar que li preocupava la situació i dos grups municipals li van formular precs 
perquè prengués mesures en aquest sentit. 
 
El grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de Cornellà i Pirates proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les reivindicacions per garantir unes condicions laborals 
dignes al Cos de Bombers de la Generalitat. 
 
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a donar compliment al del Pla estratègic 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior per al període 2017-2022 així com al nou Pla 2025. 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a incorporar les partides pressupostàries 
necessàries per l’aplicació de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
ciutadania. 
 
Quart.- Traslladar la preocupació i els acords de la moció al President de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant una carta de l’alcalde amb les consideracions 
oportunes. 
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Cinquè.- Traslladar els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups i subgrups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció, al Consell de Ciutat, al Parc de Bombers de Cornellà i a la COS-
Bombers pel Canvi. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE AECORNELLA, PER 
A REVISAR EL MODEL DE PLANS D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció AECornella, per a revisar el 
model de plans d’ocupació de 
l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
El problema de la desocupació i la precarietat laboral té, malauradament, un greu 
impacte en la vida quotidiana d’àmplies capes de la població cornellanenca. El quart 
trimestre del 2018, l’atur registrat se situava en 4.640 persones, un 10,8%, xifra que 
encara supera amb escreix les 3.096 (7,06%) del primer trimestre del 2007, abans de 
l’inici de l’anomenada crisi econòmica. En aquest cicle especialment marcat per 
l’acumulació per despossessió, es va assolir un pic de fins al 20,6% d’atur registrat, 
equivalent a 8.612 cornellanencs i cornellanenques, durant el primer trimestre de 
2013. 
 
Aquest progressiu descens, però, no només no ha permès recuperar les xifres prèvies 
al cicle de la crisi capitalista sinó que només ha estat possible acompanyat d’una greu 
precarització de les condicions laborals, amb un augment de la temporalitat dels 
contractes i salaris més baixos en paral·lel a l’augment del cost de la vida. Tot plegat, 
de la mà de l’augment de la pobresa i l’exclusió social, amb un destacat nombre de 
persones amb dificultats, quan no la impossibilitat, d’accedir a drets bàsics com 
l’habitatge, l’alimentació, la salut, o l’educació. 
 
En aquest procés, han estat especialment perjudicades les dones i les persones per 
sota dels 25 i per sobre dels 55 anys, grups socials amb taxes de desocupació i de 
precarietat per sobre de la mitjana de la ciutat. L’atur registrat entre les dones 
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cornellanenques ha passat del 8,67% (T1 2007) a l’actual 12,17%, passant per un pic 
del 18,8% (T1 2013). Pel que fa als joves de menys de 25 anys, han passat del 7,33% al 
10,94%, amb un preocupant punt àlgid del 25,66%. Finalment, els cornellanencs i 
cornellanenques de més de 55 anys són els que ho han tingut més difícil per 
(re)incorporar-se al mercat laboral, passant de l’11,87% al 17,35% i havent assolit fins 
al 22,81%. 
 
Cornellà de Llobregat, malauradament, ha destacat per situar-se per sobre de la 
mitjana del Baix Llobregat i de Catalunya. Això es reflecteix també en els ingressos 
dels cornellanencs i cornellanenques, amb una renda mitjana disponible de 20.844€, 
molt per sota dels 24,143€ del Baix Llobregat i els 23.927 de Catalunya. Cornellà és 
l’únic municipi de la comarca en què més de la meitat de les declaracions de la renda 
corresponen als trams per sota dels 18.030€: un 22,8% per sota dels 6.010, un 10,4% 
entre els 6.010 i els 12.020 i un 17,1% entre els 12.020 i els 18.030. Tots tres trams 
tenen més pes a Cornellà que al conjunt del Baix Llobregat i de Catalunya. A més, de 
les 4.640 persones aturades registrades, 1.921 no perceben cap mena de prestació 
per desocupació, restant totalment desemparades. 
 
Històricament, des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s’han impulsat mesures 
per al foment de l’ocupació a la ciutat: a finals de la dècada de 1990 i el 
començament de la del 2000, aquestes s’articulaven entorn els <<Pactes locals 
d’ocupació>> els quals afirmaven que pretenien fomentar l’ocupació de qualitat, la 
formació, la seguretat laboral, lluitar contra la subcontractació indiscriminada i l’altra 
sinistralitat que se’n derivava, així com també tenien en compte les qüestions de 
sostenibilitat ambiental. Eren però, com exposàvem, moments de bonança 
econòmica. 
 
Davant l’esmentada crisi econòmica capitalista, i amb el pretext de pal·liar unes taxes 
d’atur que van sobrepassar el 20%, des de l’Ajuntament de Cornellà es va produir un 
canvi d’estratègia pel que fa al foment de l’ocupació des de l’administració municipal, 
apostant pels denominats <<plans d’ocupació>>. Emmarcats dins l’Acord Social, tot 
un seguit de mesures que anunciaven solucions als efectes devastadors de la crisi a la 
nostra ciutat, els plans d’ocupació estaven vinculats a l’execució de projectes 
municipals mitjançant la creació de llocs de treball per a persones aturades de llarga 
durada i en risc d’exclusió social. 
 
Així doncs, des del 2012 i fins a l’actualitat, l’Ajuntament contracta directament 
aquestes persones per un període que en un inici era de sis mesos, i que en l’actualitat 
és de nou, per tal que realitzin tasques de manteniment i conservació de l’espai 
públic, classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora, foment de les actituds 
cíviques, atenció a la gent gran o reforç dels serveis municipals. En aquest període de 
sis anys, l’Ajuntament de Cornellà, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha contractat temporalment a unes 
1.500 persones i ha realitzat una inversió de 10 milions d’euros en els plans 
d’ocupació; 11 si hi sumem la partida d’enguany. 
 



 
 

 
 

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

 

 31 

A dia d’avui, però, és imprescindible revisar el model dels plans d’ocupació per 
adaptar-los a la conjuntura actual i fer-los realment efectius, davant d’una crisi que 
malauradament no era conjuntural i que ha deixat efectes estructurals devastadors 
en la nostra societat. Per començar, cal consensuar el principal objectiu d’aquests 
plans, que no ha de ser altre que garantir una reinserció de qualitat i amb garanties al 
mercat laboral de les persones que en són usuàries. Cal entendre que els plans 
d’ocupació no són un fi en si mateixos sinó un mitjà i que el seu èxit s’ha de mesurar 
segons l’índex de reincorporacions al mercat laboral ordinari –i la precarietat de les 
condicions laborals- un cop s’han finalitzat. Els plans d’ocupació han de ser molt més 
que una solució temporal de nou mesos per a les persones aturades de llarga durada 
o en risc d’exclusió social de la nostra ciutat, i han d’esdevenir un vertader punt 
d’inflexió, una eina real i efectiva per a la millora de l’ocupabilitat d’aquestes 
persones i per a la seva inserció sociolaboral. 
 
Per una banda, és imprescindible que s’allargui la durada dels plans d’ocupació fins 
als dotze mesos per tal que les persones usuàries puguin cobrar la prestació d’atur en 
finalitzar-los en el cas que no aconsegueixin una feina de manera immediata. 
S’aconsegueix així, amb els recursos dedicats a la contractació durant un any, la 
subsistència de les persones usuàries durant un període més llarg, a fi de pal·liar amb 
més contundència els efectes de la desocupació. 
 
En segon lloc i mitjançant convenis de col·laboració amb entitats que es dediquen a la 
formació professionalitzadora, cal garantir una formació específica de les persones 
usuàries segons el seu perfil i inquietuds en detriment de la dedicació a la feina 
assignada a l’Ajuntament de Cornellà i d’una formació que, a dia d’avui, és massa 
generalista i poc efectiva a l’hora de millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. És 
necessari un tractament personalitzat de cada cas i traçar itineraris formatius a mida, 
realistes i segons les inquietuds de cadascú, per tal que la persona tingui opcions reals 
de reincorporar-se al mercat laboral ordinari. 
 
És important també que es garanteixi la capacitació digital així com també la 
formació en la recerca autònoma d’ocupació a les persones usuàries dels plans 
d’ocupació, ja que són eines a dia d’avui imprescindibles per a trobar feina i cal també 
que, des de l’Ajuntament, es garanteixi un assessorament i acompanyament 
professionals constants, des de l’inici dels plans i sempre que les persones ho 
necessitin, fins i tot quan aquests ja hagin finalitzat. 
 
I per acabar, l’Ajuntament de Cornellà a través d’un departament d’ocupació ben 
dimensionat i amb totes les eines necessàries al seu abast, ha d’esdevenir un agent 
actiu, un creador de sinergies en l’àmbit laboral que conegui pam a pam l’entorn 
immediat a la recerca de col·laboracions, convenis i ofertes laborals de qualitat per 
afavorir la inserció de persones usuàries dels plans d’ocupació en empreses del 
territori. 
 
Ja que les polítiques de les grans administracions, Unió Europea, Estat Espanyol i 
Generalitat de Catalunya, subjugades al sistema econòmic neoliberal, han donat 
l’esquena a la classe treballadora, els ajuntaments han de fer un pas endavant en la 
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mesura de les seves possibilitats per defensar els drets de la ciutadania i generar 
polítiques a curt, mig i llarg termini, perquè la precarietat no s’instal·li al municipi, 
garantint el dret a una feina digna i tots els que se’n deriven: habitatge, alimentació, 
salut, educació, cultura, etc. 
 
I és per tots aquests motius, que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de 
Cornellà i Pirates proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar una nova planificació dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat en la qual es contempli: 
 

 Donar més rellevància a la formació específica de les persones usuàries, per tal de 
maximitzar les oportunitats de reinserció al mercat laboral ordinari, tot reduint les 
hores de dedicació a la feina assignada i augmentant la dedicació a la formació 
professionalitzadora i transversal. 

 

 Garantir que una part de la formació es dedica a la capacitació digital i al 
coneixement dels recursos i eines per a la recerca autònoma de feina. 

 

 Incrementar la durada dels plans a un any, per tal de garantir que les persones 
usuàries puguin percebre la prestació per desocupació, si és necessari, un cop 
finalitzat el pla. 

 

 Oferir un acompanyament proper i transversal a totes les persones usuàries 
durant la seva participació als plans d’ocupació i també mentre duri el seu procés 
d’inserció al mercat laboral ordinari. 

 
Segon.- Generar una xarxa d’entitats col·laboradors en l’àmbit formatiu per tal de, 
mitjançant convenis de col·laboració, derivar-hi les persones usuàries dels plans 
d’ocupació i dotar el pressupost dels plans d’ocupació d’una partida específica per 
garantir aquest recurs. 
 
Tercer.- Realitzar un seguiment de la trajectòria professional de les persones que han 
estat usuàries dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Cornellà per tal de valorar 
l’impacte de les actuacions realitzades i poder redefinir el funcionament dels plans si 
és necessari i aconseguir així una major efectivitat. 
 
Quart.- Valorar l’experiència assolida als plans d’ocupació municipals com a mèrits 
puntuables en les ofertes públiques d’ocupació promogudes per l’Ajuntament de 
Cornellà. 
 
Cinquè.- Potenciar el servei de prospecció empresarial de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per tal d’establir vincles de col·laboració en temes d’intermediació laboral i 
facilitar la inserció de persones usuàries dels plans d’ocupació en empreses del 
territori. 
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Sisè.- Realitzar una auditoria interna en el departament d’ocupació de l’Ajuntament 
de Cornellà per tal de valorar aspectes com la dimensió de la plantilla de 
treballadores, de recursos tècnics i econòmics per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
derivades de la nova estructura dels plans d’ocupació i amb l’objectiu final de garantir 
unes òptimes condicions de treball i de càrregues de feina del personal d’aquest 
departament així com també millorar el servei ofert a la ciutadania. 
 
Setè.- Publicar al portal web municipal, en un format accessible i entenedor, les dades 
actualitzades de desocupació, temporalitat dels contractes, ingressos per persones i 
unitats de convivència, etc. i la seva evolució històrica, amb la finalitat que el conjunt 
de la població, entitats i empreses de la ciutat puguin adquirir fàcilment una visió 
global de l’estat de la qüestió. 
 
Vuitè.- Comunicar els acords d’aquesta moció a les entitats de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada verbalment per la Regidora no Adscrita, senyora 
Maria Carmen López Álvarez que, una vegada traduïda a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
... 
 
Que es revisin tots els salaris dels plans d'ocupació i de l'empresa municipal Tecsalsa 
des de l'aprovació de la moció al maig de 2016 fins avui i es procedeixi a la seva 
regularització dels imports no reportats en cas que no s'ajustin 
 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC-AM: 
... 
 
Esmena d’addició: 
 
Primer.- Realitzar una nova planificació dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat en la qual es contempli: 
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 Donar més rellevància a la formació específica de les persones usuàries, per tal de 
maximitzar les oportunitats de reinserció al mercat laboral ordinari, tot reduint les 
hores de dedicació a la feina assignada i augmentant la dedicació a la formació 
professionalitzadora i transversal. Personalitzant en cada cas la necessitat 
d’aquests cursos. 

 
... 
 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:48:57 al 01:28:59 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=2937.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP i 
el senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal d’AECornellà, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 PER LA REGIDORA NO ADSCRITA, SENYORA 
MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

Vots en contra: 
 

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

Ruiz. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=2937.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=2937.0
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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. 
 

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 de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

... 
 
El problema de la desocupació i la precarietat laboral té, malauradament, un greu 
impacte en la vida quotidiana d’àmplies capes de la població cornellanenca. El quart 
trimestre del 2018, l’atur registrat se situava en 4.640 persones, un 10,8%, xifra que 
encara supera amb escreix les 3.096 (7,06%) del primer trimestre del 2007, abans de 
l’inici de l’anomenada crisi econòmica. En aquest cicle especialment marcat per 
l’acumulació per despossessió, es va assolir un pic de fins al 20,6% d’atur registrat, 
equivalent a 8.612 cornellanencs i cornellanenques, durant el primer trimestre de 
2013. 
 
Aquest progressiu descens, però, no només no ha permès recuperar les xifres prèvies 
al cicle de la crisi capitalista sinó que només ha estat possible acompanyat d’una greu 
precarització de les condicions laborals, amb un augment de la temporalitat dels 
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contractes i salaris més baixos en paral·lel a l’augment del cost de la vida. Tot plegat, 
de la mà de l’augment de la pobresa i l’exclusió social, amb un destacat nombre de 
persones amb dificultats, quan no la impossibilitat, d’accedir a drets bàsics com 
l’habitatge, l’alimentació, la salut, o l’educació. 
 
En aquest procés, han estat especialment perjudicades les dones i les persones per 
sota dels 25 i per sobre dels 55 anys, grups socials amb taxes de desocupació i de 
precarietat per sobre de la mitjana de la ciutat. L’atur registrat entre les dones 
cornellanenques ha passat del 8,67% (T1 2007) a l’actual 12,17%, passant per un pic 
del 18,8% (T1 2013). Pel que fa als joves de menys de 25 anys, han passat del 7,33% al 
10,94%, amb un preocupant punt àlgid del 25,66%. Finalment, els cornellanencs i 
cornellanenques de més de 55 anys són els que ho han tingut més difícil per 
(re)incorporar-se al mercat laboral, passant de l’11,87% al 17,35% i havent assolit fins 
al 22,81%. 
 
Cornellà de Llobregat, malauradament, ha destacat per situar-se per sobre de la 
mitjana del Baix Llobregat i de Catalunya. Això es reflecteix també en els ingressos 
dels cornellanencs i cornellanenques, amb una renda mitjana disponible de 20.844€, 
molt per sota dels 24,143€ del Baix Llobregat i els 23.927 de Catalunya. Cornellà és 
l’únic municipi de la comarca en què més de la meitat de les declaracions de la renda 
corresponen als trams per sota dels 18.030€: un 22,8% per sota dels 6.010, un 10,4% 
entre els 6.010 i els 12.020 i un 17,1% entre els 12.020 i els 18.030. Tots tres trams 
tenen més pes a Cornellà que al conjunt del Baix Llobregat i de Catalunya. A més, de 
les 4.640 persones aturades registrades, 1.921 no perceben cap mena de prestació 
per desocupació, restant totalment desemparades. 
 
Històricament, des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, s’han impulsat mesures 
per al foment de l’ocupació a la ciutat: a finals de la dècada de 1990 i el 
començament de la del 2000, aquestes s’articulaven entorn els <<Pactes locals 
d’ocupació>> els quals afirmaven que pretenien fomentar l’ocupació de qualitat, la 
formació, la seguretat laboral, lluitar contra la subcontractació indiscriminada i l’altra 
sinistralitat que se’n derivava, així com també tenien en compte les qüestions de 
sostenibilitat ambiental. Eren però, com exposàvem, moments de bonança 
econòmica. 
 
Davant l’esmentada crisi econòmica capitalista, i amb el pretext de pal·liar unes taxes 
d’atur que van sobrepassar el 20%, des de l’Ajuntament de Cornellà es va produir un 
canvi d’estratègia pel que fa al foment de l’ocupació des de l’administració municipal, 
apostant pels denominats <<plans d’ocupació>>. Emmarcats dins l’Acord Social, tot 
un seguit de mesures que anunciaven solucions als efectes devastadors de la crisi a la 
nostra ciutat, els plans d’ocupació estaven vinculats a l’execució de projectes 
municipals mitjançant la creació de llocs de treball per a persones aturades de llarga 
durada i en risc d’exclusió social. 
 
Així doncs, des del 2012 i fins a l’actualitat, l’Ajuntament contracta directament 
aquestes persones per un període que en un inici era de sis mesos, i que en l’actualitat 
és de nou, per tal que realitzin tasques de manteniment i conservació de l’espai 
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públic, classes de reforç de matemàtiques i comprensió lectora, foment de les actituds 
cíviques, atenció a la gent gran o reforç dels serveis municipals. En aquest període de 
sis anys, l’Ajuntament de Cornellà, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha contractat temporalment a unes 
1.500 persones i ha realitzat una inversió de 10 milions d’euros en els plans 
d’ocupació; 11 si hi sumem la partida d’enguany. 
 
A dia d’avui, però, és imprescindible revisar el model dels plans d’ocupació per 
adaptar-los a la conjuntura actual i fer-los realment efectius, davant d’una crisi que 
malauradament no era conjuntural i que ha deixat efectes estructurals devastadors 
en la nostra societat. Per començar, cal consensuar el principal objectiu d’aquests 
plans, que no ha de ser altre que garantir una reinserció de qualitat i amb garanties al 
mercat laboral de les persones que en són usuàries. Cal entendre que els plans 
d’ocupació no són un fi en si mateixos sinó un mitjà i que el seu èxit s’ha de mesurar 
segons l’índex de reincorporacions al mercat laboral ordinari –i la precarietat de les 
condicions laborals- un cop s’han finalitzat. Els plans d’ocupació han de ser molt més 
que una solució temporal de nou mesos per a les persones aturades de llarga durada 
o en risc d’exclusió social de la nostra ciutat, i han d’esdevenir un vertader punt 
d’inflexió, una eina real i efectiva per a la millora de l’ocupabilitat d’aquestes 
persones i per a la seva inserció sociolaboral. 
 
Per una banda, és imprescindible que s’allargui la durada dels plans d’ocupació fins 
als dotze mesos per tal que les persones usuàries puguin cobrar la prestació d’atur en 
finalitzar-los en el cas que no aconsegueixin una feina de manera immediata. 
S’aconsegueix així, amb els recursos dedicats a la contractació durant un any, la 
subsistència de les persones usuàries durant un període més llarg, a fi de pal·liar amb 
més contundència els efectes de la desocupació. 
 
En segon lloc i mitjançant convenis de col·laboració amb entitats que es dediquen a la 
formació professionalitzadora, cal garantir una formació específica de les persones 
usuàries segons el seu perfil i inquietuds en detriment de la dedicació a la feina 
assignada a l’Ajuntament de Cornellà i d’una formació que, a dia d’avui, és massa 
generalista i poc efectiva a l’hora de millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. És 
necessari un tractament personalitzat de cada cas i traçar itineraris formatius a mida, 
realistes i segons les inquietuds de cadascú, per tal que la persona tingui opcions reals 
de reincorporar-se al mercat laboral ordinari. 
 
És important també que es garanteixi la capacitació digital així com també la 
formació en la recerca autònoma d’ocupació a les persones usuàries dels plans 
d’ocupació, ja que són eines a dia d’avui imprescindibles per a trobar feina i cal també 
que, des de l’Ajuntament, es garanteixi un assessorament i acompanyament 
professionals constants, des de l’inici dels plans i sempre que les persones ho 
necessitin, fins i tot quan aquests ja hagin finalitzat. 
 
I per acabar, l’Ajuntament de Cornellà a través d’un departament d’ocupació ben 
dimensionat i amb totes les eines necessàries al seu abast, ha d’esdevenir un agent 
actiu, un creador de sinergies en l’àmbit laboral que conegui pam a pam l’entorn 
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immediat a la recerca de col·laboracions, convenis i ofertes laborals de qualitat per 
afavorir la inserció de persones usuàries dels plans d’ocupació en empreses del 
territori. 
 
Ja que les polítiques de les grans administracions, Unió Europea, Estat Espanyol i 
Generalitat de Catalunya, subjugades al sistema econòmic neoliberal, han donat 
l’esquena a la classe treballadora, els ajuntaments han de fer un pas endavant en la 
mesura de les seves possibilitats per defensar els drets de la ciutadania i generar 
polítiques a curt, mig i llarg termini, perquè la precarietat no s’instal·li al municipi, 
garantint el dret a una feina digna i tots els que se’n deriven: habitatge, alimentació, 
salut, educació, cultura, etc. 
 
I és per tots aquests motius, que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de 
Cornellà i Pirates proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Realitzar una nova planificació dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat en la qual es contempli: 
 

 Donar més rellevància a la formació específica de les persones usuàries, per tal de 
maximitzar les oportunitats de reinserció al mercat laboral ordinari, tot reduint les 
hores de dedicació a la feina assignada i augmentant la dedicació a la formació 
professionalitzadora i transversal. Personalitzant en cada cas la necessitat 
d’aquests cursos. 

 

 Garantir que una part de la formació es dedica a la capacitació digital i al 
coneixement dels recursos i eines per a la recerca autònoma de feina. 

 

 Incrementar la durada dels plans a un any, per tal de garantir que les persones 
usuàries puguin percebre la prestació per desocupació, si és necessari, un cop 
finalitzat el pla. 

 

 Oferir un acompanyament proper i transversal a totes les persones usuàries 
durant la seva participació als plans d’ocupació i també mentre duri el seu procés 
d’inserció al mercat laboral ordinari. 

 
Segon.- Generar una xarxa d’entitats col·laboradors en l’àmbit formatiu per tal de, 
mitjançant convenis de col·laboració, derivar-hi les persones usuàries dels plans 
d’ocupació i dotar el pressupost dels plans d’ocupació d’una partida específica per 
garantir aquest recurs. 
 
Tercer.- Realitzar un seguiment de la trajectòria professional de les persones que han 
estat usuàries dels plans d’ocupació de l’Ajuntament de Cornellà per tal de valorar 
l’impacte de les actuacions realitzades i poder redefinir el funcionament dels plans si 
és necessari i aconseguir així una major efectivitat. 
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Quart.- Valorar l’experiència assolida als plans d’ocupació municipals com a mèrits 
puntuables en les ofertes públiques d’ocupació promogudes per l’Ajuntament de 
Cornellà. 
 
Cinquè.- Potenciar el servei de prospecció empresarial de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat per tal d’establir vincles de col·laboració en temes d’intermediació laboral i 
facilitar la inserció de persones usuàries dels plans d’ocupació en empreses del 
territori. 
 
Sisè.- Realitzar una auditoria interna en el departament d’ocupació de l’Ajuntament 
de Cornellà per tal de valorar aspectes com la dimensió de la plantilla de 
treballadores, de recursos tècnics i econòmics per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
derivades de la nova estructura dels plans d’ocupació i amb l’objectiu final de garantir 
unes òptimes condicions de treball i de càrregues de feina del personal d’aquest 
departament així com també millorar el servei ofert a la ciutadania. 
 
Setè.- Publicar al portal web municipal, en un format accessible i entenedor, les dades 
actualitzades de desocupació, temporalitat dels contractes, ingressos per persones i 
unitats de convivència, etc. i la seva evolució històrica, amb la finalitat que el conjunt 
de la població, entitats i empreses de la ciutat puguin adquirir fàcilment una visió 
global de l’estat de la qüestió. 
 
Vuitè.- Comunicar els acords d’aquesta moció a les entitats de la ciutat. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
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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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, DE MESURES 
PER A L’ÚS DE LA SEU ELECTRÒNICA MUNICIPAL I COMBATRE LA BRETXA 
DIGITAL GENERACIONAL.- 

Moció C’s, de mesures per a l’ús 
de la Sede Electrònica municipal i 
combatre la bretxa digital 
generacional. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, igual que la resta d'Administracions Públiques 
i de conformitat amb el que s'estableix en les diferents directives europees, lleis 
estatals i autonòmiques de les Administracions Públiques i del Règim Jurídic del Sector 
Públic, ha incorporat en la seva Seu Electrònica els diversos procediments i tràmits 
administratius que poden o han de realitzar-se de forma electrònica. No obstant això, 
i per a una gran part de ciutadans, particulars o entitats i associacions, resulta una 
tasca complexa, ja sigui per falta de mitjans o de formació sobre aquest tema. 
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En aquest sentit, la implantació de l'administració electrònica no només significa el 
canvi del paper al format electrònic, sinó que es tracta d'una veritable transformació 
de les organitzacions públiques, el que comporta noves aptituds, adaptacions 
funcionals, canvis en els processos i també formació, i no només per als empleats 
públics, sinó també per a qualsevol persona en la seva condició d'interessat. 
 
La bretxa digital generacional es tracta de la distància que divideix als nadius digitals 
(persones nascudes a partir de 1980) i als immigrants digitals (nascuts anterior a 
1980). 
 
La bretxa digital generacional implica, que un elevat nombre de persones es quedin 
aïllades. Actualment hi ha diferents estudis que analitzen com afecta a les persones 
grans aquesta exclusió digital. 
 
Entre les raons d'aquesta exclusió es troben l'envelliment progressiu de la població, 
així com la velocitat dels canvis tecnològics als quals a les persones grans els resulta 
més difícil adaptar-se. És important esmentar que més d'un terç de la població actual 
de la nostra ciutat és major de 60 anys. 
 
Des de setembre de 2012 existeix a l'Ajuntament de Cornellà una ordenança 
reguladora de l'administració electrònica. 
 
Encara que els tràmits per a relacionar-se digitalment amb l'Ajuntament de Cornellà 
puguin no resultar complexos, molts ciutadans, estant obligats o no relacionar-se 
electrònicament, no compten amb la destresa tecnològica suficient i per tant no estan 
preparats per a això. Per aquest motiu, considerem convenient que s'han d'adoptar 
mesures que garanteixin l'accés de qualsevol persona, ja sigui física i/o jurídica, als 
serveis de l'administració local. 
 
Actualment hi ha algunes associacions de veïns i centres cívics que donen cursos de 
formació bàsica en l'ús de l'ordinador i Internet, així com programes tipus Inicia’t del 
Citilab, on els participants, normalment persones grans, guanyen en autonomia de 
l'ús tecnològic i poden aprofitar aquests recursos que ofereix Internet per a preparar-
se i aprendre en altres projectes o formacions. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es comprometi a disposar de tots 
els mitjans i recursos al seu abast per a fer efectives Jornades de Formació gratuïtes, 
tant per a particulars com per a associacions i entitats, sobre el funcionament de la 
seva Seu Electrònica i la diversitat de tràmits i gestions que a través de la mateixa 
poden o han de realitzar-se. 
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Segon.- Estudiar una prova pilot en col·laboració amb el CRAJ i el Citilab, on joves 
(nadius digitals) ensenyen habilitats d'Internet i noves tecnologies i comparteixin els 
seus coneixements a les persones grans. Aquest mètode s'ha de constituir com una 
experiència intergeneracional. 
 
Tercer.- Que s'informi d'aquest acord a FAVCO, CRAJ, Citilab, les diferents 
associacions de veïns de Cornellà i als Consells Municipals. 
 
Quart.- Que es publiciti aquests acords en Radio Cornellà i en el Butlletí Municipal 
Cornellà Informa. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 004477: 
... 
 
Addició, al final del vuitè paràgraf de l’exposició de motius: 
 
<<També trobem serveis similars en altres espais de la ciutat, com les biblioteques 
municipals o el Punt Òmnia del CEIJ Mowgli.>> 
 
 
Addició, al primer acord, entre les expressions <<entitats,>> i <<sobre>>: 
 
<<sobre capacitació digital i, especialment,>> 
 
 
Addició, com a nou acord: 
 
<<Facilitar que existeixin punts d’accés lliure als mitjans digitals i, especialment, a 
internet, amb assessorament permanent, al màxim nombre de barris de la ciutat, en 
espais com centres cívics, biblioteques, el Citilab, etc.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:29:00 al 01:47:04 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=5348.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=5348.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=5348.0
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Grup Municipal del PP, senyors Daniel Serrano Coronado i Manuel Casado 

Ruiz. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ  

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor German Medina Martín, 
Regidor del Grup Municipal de AECornellà. 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
POTENCIAR EL SERVEI DE L’OMIC.- 

Moció C’s, per a potenciar el 
servei de l’OMIC. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En l'actualitat, un dels problemes als quals s'enfronten els ciutadans en la seva vida 
quotidiana és la dificultat a l'hora de realitzar determinades gestions com a 
consumidors. 
 
Donar-se de baixa d'una companyia de telecomunicacions, canviar un proveïdor 
d'electricitat o gas, o bé d'una companyia asseguradora, reclamar per un producte 
defectuós, són alguns exemples en els quals se solen crear moltes més molèsties de 
les desitjables, i que exposen a les persones a una situació d'indefensió. 
 
Aquesta situació comporta al fet que en molts casos, el consumidor es troba amb un 
perjudici no sempre reparable íntegrament, i en molts casos amb resultats injustos o 
dilatats en el temps. 
 
En molts casos, els consumidors després d'haver intentat resoldre el problema d'una 
forma convencional sense tenir l'èxit esperat, es converteixen en un conflicte que 
posteriorment té, com a única solució, la intervenció d'associacions de defensa dels 
consumidors, l'oficina municipal d'atenció al consumidor (OMIC) o l'Agència Catalana 
de Consum. 
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De fet, en l'últim informe presentat pel Síndic de Greuges, eren reiteratives les 
diferents actuacions que havia dut a terme, la proposta de les quals acabava en la 
derivació a l'OMIC de les queixes presentades. 
 
L'OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de 
l'Ajuntament de Cornellà que té com a objectiu defensar els drets dels consumidors i 
usuaris. 
 
El Departament de Consum és l'encarregat de gestionar l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor (OMIC). 
 
L'OMIC de l'Ajuntament de Cornellà es va inaugurar oficialment l'any 1986, i segons 
dades publicades en la web municipal, s'han atès amb atenció directa més de 23.000 
consumidors. Entre les funcions de l'oficina està atendre les consultes reclamacions i 
denúncies que presenten els ciutadans, realitzar periòdicament campanyes 
d'inspecció municipals dirigides a les diferents empreses i professionals d'un 
determinat sector a fi de comprovar el grau d'acompliment de la normativa vigent. 
 
Els serveis que ofereix l'OMIC són: 
 
- Informació sobre els drets i deures com a consumidor. 
 
- Assessorament en tota classe de qüestions relacionades amb habitatge, serveis, 

assegurances, comerç, etc. 
 
- Mediació per a trobar una solució a una queixa concreta. 
 
- Tramitació de la denúncia corresponent si no és possible arribar a un acord entre 

les parts afectades. 
 
Lamentablement, trobem que el servei actual és insuficient i els horaris d'atenció al 
públic que ofereix l'OMIC són molt reduïts (atenció personal amb cita prèvia de dilluns 
a dijous de 10h a 13h i atenció telefònica de dilluns a divendres de 13h a 15h). Així 
mateix, usuaris del servei ens han fet constatar l'espera i demora en els tràmits. 
 
El nostre grup municipal pretén avançar més en el servei que presta l'OMIC, potenciar 
i augmentar la visualització d'aquest servei municipal, que és desconegut per una 
àmplia majoria de la ciutadania. Els professionals de l'OMIC, pels seus coneixements, 
la seva experiència i pel fet de ser part de l'administració, poden ajudar a resoldre 
problemes dels cornellanencs de forma eficaç. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Ciutadans a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Potenciar el servei de l'OMIC mitjançant una campanya institucional per a 
informar i visibilitzar aquest servei al qual poden acudir els cornellanencs. Incloure en 
la campanya institucional tascó publicitari en Radio Cornellà i un faldó fix mensual en 
el butlletí municipal Cornellà Informa. 
 
Segon.- Dotar de recursos suficients per a ampliar les campanyes d'inspecció 
municipal. 
 
Tercer.- Facilitar el registre de les reclamacions, possibilitant que es puguin tramitar 
directament en l'OMIC. 
 
Quart.- Ampliar l'horari d'atenció al públic i si fos necessari, reforçar el personal 
laboral de l'OMIC. 
 
Cinquè.- Estudiar el canvi d'ubicació de l'OMIC, actualment situada en la segona 
planta del Mercat Centre. 
 
Sisè.- Desenvolupar una prova pilot on periòdicament (mensualment o 
bimensualment) hi hagi un servei de l'OMIC en diferents espais municipals en els 
barris de la ciutat per a facilitar que els veïns puguin fer ús d'aquest servei. 

... 
 
 
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 004506: 
... 
 
Esmena de Modificació del penúltim paràgraf de l’exposició de motius: 
 
“Lamentablement, trobem que el servei és insuficient ... i demora en els tràmits 
L’horari d’atenció al públic de la OMIC és de dilluns a dijous de 10h a 14h i també es 
realitzen visites a diferents associacions de veïns i veïnes amb col·laboració amb la 
FAVCO. 
 
 
Esmena d’Addició d’un nou Primer punt dels acords i renumeració dels següents: 
 
Primer.- Actualitzar la informació de la OMIC al web municipal i en cas de canvis 
d’horaris i/o ubicació, mantenir les dades actualitzades. 



 
 

 
 

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

 

 47 

Esmena de modificació del Segon punt dels acords 
 
Segon.- Dotar amb recursos suficients, del consistori o de la Diputació, per ampliar les 
campanyes d’informació. 
 
 
Modificar el Quart punt dels acords: 
 
Quart.- Estudiar la necessitat d’ampliar l’horari i el personal laboral fix de la OMIC, i 
posar els recursos necessaris en cas de necessitat d’ampliació. 
 
Eliminar el Tercer i Sisè punt dels acords 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornella: 
... 
 
Primer.- Ampliar la informació al web municipal sobre en quins temes pot ajudar 
l’OMIC, la tipologia de tràmits que es poden dur a terme, la documentació necessària 
que cal per fer-los, etc... 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornella: 
... 
 
Tercer.- Facilitar el registre de reclamacions i que aquestes es puguin fer de manera 
telemàtica. 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornella: 
... 
 
Quart.- Estudiar la redistribució dels horaris, perquè també hi hagi atenció a la tarda. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:47:05 al 02:16:55 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=6425.0 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor German 
Medina Martín, Regidor del Grup Municipal de AECornellà. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Sanglas. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal 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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=6425.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=6425.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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. 
 

Abstenció: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 
 
 
A les dinou hores quinze minuts es fa un recés a instàncies del senyor Alcalde, 
reprenent-ne la sessió a les dinou hores i trenta minuts, amb l’assistència dels 
24 regidors i regidores presents, de l’Interventor de l’Ajuntament i d’aquesta 
Secretaria. 
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PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, DE 
CONDEMNA DE QUALSEVOL ACTUACIÓ FEIXISTA A LA CIUTAT.- 

Moció ERC-AM, de condemna de 
qualsevol actuació feixista a la 
ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 
La societat en què vivim és multicultural i multiètnica. És una societat diversa, tant 
pel que fa a la condició social i econòmica com a la sexualitat o la família. 
Independentment de la situació de cadascú, tots formem part del mateix país, i les 
institucions públiques tenen el deure de lluitar per la igualtat d’oportunitats, 
especialment protegint els més febles o els històricament més minoritzats. 
 
Així mateix, entenem que la cultura i el civisme són els elements més poderosos a 
l’hora de cohesionar la societat. Els valors compartits, la memòria històrica, el 
coneixement del medi, el respecte i un tractament digne als animals, la tolerància i 
l’acceptació del divers són claus per conformar comunitats unides. 
 
El perill del discurs de l’odi que sustenta la ideologia feixista s’ha materialitzat 
aquests dies a Catalunya. El feixisme i la violència indissoluble que l’acompanya, 
material o verbal en forma d’insults, injúries o calúmnies, sempre adreçada al 
diferent, ja sigui en aspectes com ara l’origen, polític, orientació i identitat sexual o de 
gènere, ens afecta a totes, per sobre dels posicionaments particulars de cada grup 
polític. En aquest sentit, qualsevol promoció d’ideologies amb un discurs 
discriminatori cap a les persones, que vulgui imposar l’amnèsia col·lectiva cap a fets 
del nostre passat o menyspreï els drets dels animals, és nociu, crea judicis artificials, 
etiquetes i estigmes que fan perillar la cohesió i fracturen la societat. 
 
Però, la impunitat d’acció i la manca de rebuig generalitzat és, tanmateix, 
responsable de la creixent onada dels grups d’extrema dreta i de la seva llibertat per 
agredir sense conseqüències policials i/o judicials. Els hereus del franquisme, 
malauradament encara són molt presents a institucions, món judicial i polític; així 
com a alguns mitjans de comunicació i als cossos i forces de seguretat de l’Estat 
Espanyol. 
 
Tanmateix, Cornellà de Llobregat sempre ha destacat pel seu caire acollidor i valent, 
contra el feixisme. Hem de recordar que la nostra sempre ha estat una ciutat diversa, 
plural i compromesa amb la justícia social. Una ciutat, plena de teixit social, que ha 
plantat cara a qualsevol acció o inacció injustificada. Ha estat una ferma defensora 
de la cultura de la inclusió i és evident que aquesta inclusió cal construir-la entre 
totes. Necessitem una ciutat cohesionada, compromesa amb la defensa dels drets de 
qualsevol persona, independentment de com pensi, del seu lloc d’origen, de la seva 
religió, de la seva cultura, del seu sexe, de com senti, estimi, de l’edat que tingui o del 
seu color de peli. La nostra ha de ser una ciutat de convivència, on tothom hi tingui 
cabuda i per això cal combatre a aquesta extrema dreta que continua creixent amb 
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total impunitat, a l’Estat i arreu d’Europa, una ultradreta que vol reprimir a cops a 
qualsevol persona que sigui diferent. 
 
Prova d’aquest esperit antifeixista han estat les diferents accions i declaracions 
institucionals que han aglutinat a la gran majoria dels representants electes dels 
diversos grups municipals presents a l’Ajuntament, en el rebuig a les diferents 
mostres d’apologia del feixisme a Cornellà. 
 
Per tant, és prioritat aturar a temps aquestes agressions, amb la denúncia clara, 
potent i en bloc de tots els agents socials, polítics i veïnals de Cornellà. 
 
Aquesta oposició clara al feixisme, seria totalment incoherent si els grups polítics 
municipals de l’Ajuntament de Cornellà, i els seus regidors i regidores (com a càrrecs 
electes i representants de veïns i veïnes de la ciutat), participessin en actes i 
manifestacions convocades per entitats com ara Societat Civil Catalana, Somatemps, 
Plataforma per Catalunya, Falange o Democracia Nacional, on és habitual la 
presència de símbols preconstitucionals, nazis i/o feixistes, a banda d’acumular tot un 
recull d’incidents violents durant els últims mesos en les seves convocatòries. 
 
I, seguint l’estela de municipis com ara Vic, Manresa, Banyoles, Castellbell i el Vilar, 
Santa Coloma de Gramanet, Vilanova i la Geltrú, Casserres, Castellar, Prats de 
Lluçanès, Burjassot, Berga, Arenys de Mar o l’Hospitalet de Llobregat que s’han 
declarat municipis antifeixistes. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar els grups i partits polítics que promouen el discurs racista, xenòfob, 
homòfob, contrari als drets a les dones, a la recuperació de la memòria històrica o als 
drets als animals. 
 
Segon.- Instar als partits, grups i entitats a aïllar políticament aquells que difonguin 
missatges i promoguin actituds xenòfobes, d’exclusió, de discriminació o de 
priorització d’alguns col·lectius o persones sobre altres en funció del seu lloc de 
naixement, nacionalitat, orientació sexual, gènere, religió o color de pell. 
 
Tercer.- No cedir cap espai municipal ni a la via pública, ni presència en cap mitjà de 
comunicació públic, per a la realització d’actes o difusió de relats que promoguin un 
discurs feixista, racista, xenòfob, homòfob, d’exclusió o de discriminació. 
 
Quart.- No atorgar cap ajut públic o subvenció municipal a persones, grups o entitats 
per a la realització d’activitats que fomentin un discurs o relat feixista. 
 
Cinquè.- Rebutjar enèrgicament totes les agressions feixistes que s’han produït i/o es 
puguin produir a Cornellà de Llobregat i treballar institucionalment com Ajuntament 
per eradicar actuacions feixistes en els carrers i espais públics de la ciutat. 
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Sisè.- Donar, des d’aquest ens municipal, suport institucional en l’exercici de les 
accions jurídiques que es derivin de casos d’agressions feixistes i oferir els recursos 
municipals oportuns adreçats a aportar suport i acompanyament en els casos 
d’assetjament feixista. 
 
Setè.- Assumir que cap representant de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
participarà en manifestacions, actes públics o manifestos que donin suport, signin o 
dels quals participin organitzacions amb connexions amb l’ultradreta i el feixisme. 
 
Vuitè.- Declarar Cornellà de Llobregat “Ciutat Antifeixista”. 
 
Novè.- Informar la ciutadania de Cornellà d’aquests acords a través dels mitjans de 
comunicació municipals i traslladar aquests acords a la FAVCO, a Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme de la ciutat, a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 004478: 
... 
 
Addició, com a nou acord: 
 
<<Ratificar i donar compliment als acords adoptats pel Ple municipal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat durant el present mandat que tenen per objectiu treballar 
per erradicar els discursos d’odi, totes les formes de violència per motius masclistes, 
LGBTI-fòbics, racistes o xenofòbics i els reconeixements públics al feixisme, així com 
per consolidar la cohesió social a la ciutat, com els continguts a: 
 
a) Moció contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu LGBTI 

(30 de juliol del 2015) 
 
b) Moció de condemna del franquisme i per la justícia universal (26 de novembre de 

2015) 
 
c) Moció per desenvolupar i recolzar la petició realitzada per l’Associació per la 

Recuperació de la Memòria Històrica del Baix Llobregat (26 de novembre del 2015) 
 
d) Moció per unes festes populars feministes (29 de setembre del 2016) 



 
 

 
 

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

 

 55 

 
 
e) Moció per a la normalització de la llengua catalana i la gestió del plurilingüisme 

(26 de gener del 2017) 
 
f) Moció de regulació de la publicitat, propaganda, senyals identificatius i gestió dels 

espais públics informatius a Cornellà de Llobregat (5 d’octubre del 2017) 
 
g) Moció contra la transfòbia i en suport a la plataforma Trans*forma la salut (5 

d’octubre del 2017) 
 
h) Moció per impulsar un pla d’acció antirumors (5 d’octubre del 2017) 
 
i) Moció en favor de la cohesió social i la convivència cívica a Cornellà (26 d’octubre 

del 2017) 
 
j) Moció per revisar el nomenclàtor de la ciutat (30 de novembre del 2017)>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
004535. 
... 
 
La transició democràtica al nostre país i posteriorment el seu desenvolupament, va 
determinar un camí de consolidació i treball per a la consecució d’una societat 
democràtica, igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit. 
 
Al llarg d’aquests anys hem aconseguit enfortir i prosperar com a societat, avançant 
en drets socials i llibertats. No cal reiterar el que som, en tot cas, cal demostrar amb 
fets el rebuig a qualsevol actitud o manifestació que vulgui trencar la nostra 
convivència. 
 
La crisi econòmica va comportar una greu sacsejada a les institucions i al nostre 
sistema polític, i davant d’aquesta situació hem defensat sempre la necessitat 
d’avançar en un aprofundiment democràtic per enfortir-nos com a societat, amb 
esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços aconseguits. 
 
Però l’auge dels partits d’extrema dreta, especialment a Europa i a l’Estat espanyol, 
és un dels grans desafiaments als que ens enfrontem actualment. Cal recordar, però, 
que també a Catalunya fa anys es va expressar aquesta opció política dins les nostres 
institucions. 
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Aquestes formacions promouen discursos basats en l’odi envers el diferent, que 
relativitzen el feixisme i fomenten el racisme, el masclisme i la homofòbia, tal i com es 
va manifestar malauradament abans a Catalunya que a la resta de l’Estat, amb una 
notable difusió mediàtica del seu discurs i la irrupció en algunes institucions. 
 
La ciutat de Cornellà de Llobregat sempre ha manifestat el compromís històric en 
defensa de valors com els de la justícia, la llibertat, els feminismes, la interculturalitat, 
la defensa de la llibertat religiosa en un marc de laïcitat, la diversitat i el dret de les 
minories. 
 
Per tot això exposat, el grup municipal dels Socialistes de Cornellà, proposen al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar la convicció reiterada de la ciutat de Cornellà de Llobregat en la 
defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia, així com la defensa dels drets 
civils, i mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vers els discursos, 
expressats per l’extrema dreta, que fomenten l’odi, relativitzen el feixisme i posen en 
perill la convivència. 
 
Segon.- Manifestar el compromís del consistori de denunciar i aïllar l’extrema dreta, 
instant els partits que el conformen a no arribar a acords amb aquestes formacions i 
entitats, i comprometent-se a no col·laborar ni finançar cap entitat que defensi idees 
no contemplades dins el nostre ordenament jurídic, que atemptin contra el sistema de 
drets i llibertats democràtiques. 
 
Tercer.- Expressar i rebutjar l’actuació d’aquelles formacions polítiques que accepten 
la convivència amb els partits d’extrema dreta, impregnant-se del seu discurs, 
normalitzant les seves propostes i arribant a acords polítics que suposen un blanqueig 
del seu ideari i un atac contra els drets individuals i col·lectius de la ciutadania. 
 
Quart.- Assumir el compromís, des de la diversitat democràtica, de continuar 
implementant polítiques en defensa dels drets socials i drets civils, garantint com a 
eix fonamental per combatre el fanatisme, l’exclusió, la imposició i els radicalismes 
que posin en perill la convivència. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:32:34 al 03:29:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=9154.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=9154.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=9154.0
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Durant la deliberació d’aquest punt s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor José Manuel Parrado Cascajosa, Regidor del Grup Municipal del PSC-
CP, que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció alternativa és aprovada pels assistents que 
constitueixen la majoria simple dels membres del Ple, decaient, en 
conseqüència, la moció i esmena inicialment presentades. 
 

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 Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Abstenció: 
 

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. 
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PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER A 
L’ELABORACIÓ I DIVULGACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS DE 
CORNELLÀ.- 

Moció ERC-AM, per a l’elaboració 
i divulgació de la cartera de 
serveis socials de Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
La Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya va suposar un canvi qualitatiu en 
relació a la legislació anterior al fer un reconeixement específic del dret subjectiu 
d’accés de cada ciutadà als serveis socials. Aquest reconeixement va comportar la 
responsabilització pública de les administracions en el marc de les respectives 
competències i l’establiment d’un sistema d’informació i participació de la ciutadania. 
 
A l’article 10, apartat a) de la Llei que regula el dret a la informació en l’àmbit dels 
serveis socials, es recull: 
 
“En l’àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre 
informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a: 
 
a) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions 

disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre els drets i 
deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de 
queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres 
d’atenció.” 

 
Una informació entenedora, accessible i amb divulgació suficient sobre els serveis 
socials als quals té dret la ciutadania de Cornellà constitueix una condició prèvia i 
necessària per a l’exercici del dret als serveis socials que constitueixen la cartera 
específica de Cornellà. 
 
Cal citar, en aquest sentit, les paraules del Síndic de Greuges de Cornellà en el seu 
informe de l’any 2017: “En el mateix context de defensa de drets fonamentals, 
considero necessari elaborar i divulgar la Cartera de Serveis Socials de Cornellà que 
expliciti el conjunt de prestacions de l’Administració municipal en aquesta matèria, 
d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 12/2007 de serveis socials.” 
 
Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar en el termini màxim de tres mesos l’actual cartera de serveis socials 
de Cornellà, on es recullin els serveis socials i les prestacions disponibles a Cornellà, 
els criteris legals d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sempre que sigui possible, 
així com els drets i deures de les persones destinatàries i usuàries. 
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Segon.- Publicar íntegrament la cartera de serveis socials de Cornellà i les 
actualitzacions que corresponguin al web municipal. 
 
Tercer.- Fer difusió de manera clara i entenedora, mitjançant díptics, fulletons, etc, de 
la cartera municipal de serveis socials, tant al Servei d’Informació i Primera Acollida 
com a les dependències municipals i dels equips bàsics d’atenció social, als CAP’s, 
centres cívics i casals de la gent Gran i es traslladi a tots els membres del Consell 
Comunitari de Serveis Socials, del Consell Assessor de la Gent Gran del Consell 
Comunitari de la Infància i Adolescència, i del Consell de la Dona. 
 
Quart.- Elaborar un estudi de la realitat dels serveis socials a Cornellà, on 
 
a) S’especifiqui per a cada servei 
 

 Nombre de gent assistida i perfil (dones, gent gran, infants, famílies ...) 

 Llistes d’espera 

 Procedència dels usuaris (Cornellà o altres poblacions) 

 Requisits d’accés i ràtios dels serveis existents 

 Tipologia d’ajudes 
 

b) S’avaluï la necessitat d’ampliar o millorar l’actual cartera de serveis, l’atenció o 
necessitat de tècnics i professionals a les oficines de serveis socials i dels 
especialistes que en tenen cura. 

 
Cinquè.- Establir protocols d’actuació concrets en les diferents tipologies d’atencions 
dels serveis socials, i en el cas que hi intervinguin altres departaments, treballar-los 
conjuntament. 
 
Sisè.- Realitzar formació contínua als treballadors i treballadores i realitzar 
formacions de benvinguda al nou personal amb el trasllat dels protocols i de la 
cartera, entre d’altres. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords al Consell Comunitari de Serveis Socials, al Consell 
Assessor de la Gent Gran, al Consell Comunitari de la Infància i Adolescència i al 
Consell de la Dona. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa-L’Esquerra Plural-Entesa (ICV-EUiA-EP-E) 
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 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ICV-EUIA-EP-E: 
... 
 
Deixar la part dels acords només amb l’acord segon, tercer i setè. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:29:17 al 03:59:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=12557.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal d’AECornellà i el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EP-E, 
que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal 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/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=12557.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=12557.0
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Sanglas. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
La Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya va suposar un canvi qualitatiu en 
relació a la legislació anterior al fer un reconeixement específic del dret subjectiu 
d’accés de cada ciutadà als serveis socials. Aquest reconeixement va comportar la 
responsabilització pública de les administracions en el marc de les respectives 
competències i l’establiment d’un sistema d’informació i participació de la ciutadania. 
 
A l’article 10, apartat a) de la Llei que regula el dret a la informació en l’àmbit dels 
serveis socials, es recull: 
 
“En l’àmbit dels serveis socials totes les persones tenen dret a reclamar i a rebre 
informació veraç sobre els serveis i, en especial, tenen dret a: 
 
a) Rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions 

disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per a rebre’ls, sobre els drets i 
deures dels destinataris i els usuaris, i sobre els mecanismes de presentació de 
queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres 
d’atenció.” 

 
Una informació entenedora, accessible i amb divulgació suficient sobre els serveis 
socials als quals té dret la ciutadania de Cornellà constitueix una condició prèvia i 
necessària per a l’exercici del dret als serveis socials que constitueixen la cartera 
específica de Cornellà. 
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Cal citar, en aquest sentit, les paraules del Síndic de Greuges de Cornellà en el seu 
informe de l’any 2017: “En el mateix context de defensa de drets fonamentals, 
considero necessari elaborar i divulgar la Cartera de Serveis Socials de Cornellà que 
expliciti el conjunt de prestacions de l’Administració municipal en aquesta matèria, 
d’acord amb el que preveuen els articles 24 i 25 de la Llei 12/2007 de serveis socials.” 
 
Per tots aquests motius el grup municipal d’ERC-AM proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Publicar íntegrament la cartera de serveis socials de Cornellà i les 
actualitzacions que corresponguin al web municipal. 
 
Segon.- Fer difusió de manera clara i entenedora, mitjançant díptics, fulletons, etc, de 
la cartera municipal de serveis socials, tant al Servei d’Informació i Primera Acollida 
com a les dependències municipals i dels equips bàsics d’atenció social, als CAP’s, 
centres cívics i casals de la gent Gran i es traslladi a tots els membres del Consell 
Comunitari de Serveis Socials, del Consell Assessor de la Gent Gran del Consell 
Comunitari de la Infància i Adolescència, i del Consell de la Dona. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comunitari de Serveis Socials, al Consell 
Assessor de la Gent Gran, al Consell Comunitari de la Infància i Adolescència i al 
Consell de la Dona. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Ruiz. 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 
 
 
 
PUNT SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EP-E, DE 
DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI I DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT.- 

Moció ICV-EUIA-EP-E, en defensa 
del sistema sanitari i de l’atenció 
primària de salut. 

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup 
proponent com a conseqüència del debat) 
... 
 
Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la 
baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de 
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació 
pressupostària que requeria. 
 
La crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de 
Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament 
progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals; posant en greu 
perill la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’estat del benestar 
com és el bé comú de la salut. 
 
La ciutadania ha vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha 
prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera 
per a ser visitats pels seus professionals de referència i el grau d’informació sobre 
proves pendents o visites es molt millorable. Això ha comportat la massificació i el 
trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està demostrat amb 
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escreix que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d’atenció 
primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que 
treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a 
afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és 
un factor molt important en l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions 
de treball i de benestar personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb 
males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els 
pacients com en els seus professionals. 
 
Els responsables del Departament de Salut, els darrers anys, han repetit declaracions 
buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han contradit 
sistemàticament amb les decisions adoptades que han estat la progressiva disminució 
del pressupost i el menysteniment institucional als professionals i a la seva feina. A 
més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta 
clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari. 
 
Tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que registra millors 
resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la 
ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals a arribat al seu límit. 
 
Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema 
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat 
i la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit 
local. 
 
I també fem nostra les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma 
reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la 
convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de 
l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció Primària, 
digna i respectada”. Una jornada d’aturada per reclamar la disminució de les 
càrregues assistencials, la reposició de professionals perduts amb les retallades 
sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com 
també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic 
assistencial, després de la seva reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del 
pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual. Així mateix donem 
suport a totes les altres reivindicacions i mobilitzacions organitzades pels sindicats. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat l’adopció dels següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 
 
a) Apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a 

l’atenció primària que s’ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot 
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plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i 
garantir una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció continuada i 
urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, 
assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d’aquestes 
tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de 
passar a ser exercides per l’atenció primària, tant en les consultes com als 
domicilis i a la comunitat. 

 
b) Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per 

habitant en funció de l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i 
dispersió del territori. 

 
c) La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 

2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves 
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i 
familiar, permisos i baixes laborals). 

 
d) Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l’atenció primària i donar-li el 

lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en 
situacions específiques, i d’interlocució amb el territori. Una mesura inicial és que 
sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves 
complementàries com de primeres visites de consultes externes. 

 
e) Fer que els serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta 

d’entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió 
global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar 
sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment. 

 
f) Dotar d’autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i 

pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els 
serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els 
seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris 
econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost 
assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball. 

 
g) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels 

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat. 
 
 
Segon.- Traslladar els presents acords al Consell Municipal de Salut, al Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, 
els sindicats Metges de Catalunya, CCOO i UGT, CGT, CATAC-CTS/IAC, Rebel·lió 
Atenció Primària, Marea Blanca i FoCAP, Dempeus per la salut pública i les entitats 
municipalistes de Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 004481: 
... 
 
Addició, al primer acord: 
 
<<h) Limitar els traspassos d’autonomia de gestió a aquells que permetin mantenir 

la titularitat i gestió pública directa del sistema de salut, tot evitant que 
impliquin la privatització del sistema públic i que reverteixin en guanys 
empresarials privats.>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 004482: 
... 
 
Addició, com a nou acord: 
 
<<Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i els grups i subgrups polítics del 
Parlament de Catalunya a recuperar íntegrament la titularitat i la gestió pública 
directa de tot el sistema català de salut, a fi de garantir-ne la màxima transparència i 
gestió democràtica i excloure’n els interessos econòmics privats, tot estudiant i 
avaluant les concessions, convenis i concerts.>> 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’AECornella amb registre 
d’entrada 004483: 
... 
 
Addició, a l’acord segon: 
 
<<CGT, CATAC-CTS/IAC, Rebel·lió Atenció Primària i FoCAP>> 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornella: 
... 
 
Addició al primer acord un nou apartat: 
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<<i) Apostar per contractes dignes i estables que acabin amb la precarietat i 
garanteixin la longitudinalitat. Posar en valor totes les tasques de professional 
sanitari que van més enllà de les consultes. Apostar clarament per una 
formació contínua, independent i de qualitat. I revisar l’estructura burocràtica 
del sistema.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:59:57 al 04:22:46 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=14397.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=14397.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=14397.0
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Vots en contra: 
 

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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

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

Sanglas. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

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

Ruiz. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària de salut continua sent la 
baula més feble del sistema sanitari de Catalunya. Mai ha assolit el desplegament de 
competències, el reconeixement adequat dels seus professionals i la dotació 
pressupostària que requeria. 
 
La crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de 
Catalunya i Espanya van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament 
progressiu i una sobrecàrrega intolerable per als seus professionals; posant en greu 
perill la seva sostenibilitat i els seus serveis en un dels pilars de l’estat del benestar 
com és el bé comú de la salut. 
 
La ciutadania ha vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s’ha 
prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l’espera 
per a ser visitats pels seus professionals de referència i el grau d’informació sobre 
proves pendents o visites es molt millorable. Això ha comportat la massificació i el 
trencament de la continuïtat de l’atenció, característiques que està demostrat amb 
escreix que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d’atenció 
primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que 
treballen al límit de les seves possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a 
afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és 
un factor molt important en l’atenció que utilitzen els professionals, i les condicions 
de treball i de benestar personal un factor clau en el seu treball. Sense temps i amb 
males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, repercutint tant en els 
pacients com en els seus professionals. 
 
Els responsables del Departament de Salut, els darrers anys, han repetit declaracions 
buides sobre la importància de l’atenció primària que s’han contradit 
sistemàticament amb les decisions adoptades que han estat la progressiva disminució 
del pressupost i el menysteniment institucional als professionals i a la seva feina. A 
més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta 
clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari. 
 
Tot i la situació que viu el sistema, Catalunya és un dels països que registra millors 
resultats en l’àmbit sanitari i, el que és més important, gaudeix de la confiança de la 
ciutadania, però el preu i l’esforç dels professionals a arribat al seu límit. 
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Volem que la Salut estigui present en totes les polítiques. Així fem nostres les 
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el sistema 
sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat 
i la promoció de les polítiques públiques saludables des de la proximitat en l’àmbit 
local. 
 
I també fem nostra les reivindicacions i propostes dels facultatius que de forma 
reiterada han expressat que han arribat al límit, no quedant altra opció que la 
convocatòria de vaga de metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de 
l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). Sota el lema “Atenció Primària, 
digna i respectada”. Una jornada d’aturada per reclamar la disminució de les 
càrregues assistencials, la reposició de professionals perduts amb les retallades 
sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des de 2010, així com 
també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari destinat al nivell bàsic 
assistencial, després de la seva reducció, que ha passat de rebre el 18,4% del 
pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual. Així mateix donem 
suport a totes les altres reivindicacions i mobilitzacions organitzades pels sindicats. 
 
En virtut d’aquestes consideracions, proposem al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat l’adopció dels següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: 
 
a) Apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a 

l’atenció primària que s’ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot 
plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i 
garantir una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció continuada i 
urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, 
assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d’aquestes 
tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de 
passar a ser exercides per l’atenció primària, tant en les consultes com als 
domicilis i a la comunitat. 

 
b) Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per 

habitant en funció de l’edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i 
dispersió del territori. 

 
c) La recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del 

2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves 
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i 
familiar, permisos i baixes laborals). 
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d) Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l’atenció primària i donar-li el 

lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en 
situacions específiques, i d’interlocució amb el territori. Una mesura inicial és que 
sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves 
complementàries com de primeres visites de consultes externes. 

 
e) Fer que els serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta 

d’entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió 
global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar 
sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment. 

 
f) Dotar d’autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i 

pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els 
serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els 
seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris 
econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost 
assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball. 

 
g) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels 

professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat. 
 
h) Limitar els traspassos d’autonomia de gestió a aquells que permetin mantenir la 

titularitat i gestió pública directa del sistema de salut, tot evitant que impliquin la 
privatització del sistema públic i que reverteixin en guanys empresarials privats. 

 
i) Apostar per contractes dignes i estables que acabin amb la precarietat i 

garanteixin la longitudinalitat. Posar en valor totes les tasques de professional 
sanitari que van més enllà de les consultes. Apostar clarament per una formació 
contínua, independent i de qualitat. I revisar l’estructura burocràtica del sistema. 

 
Segon.- Traslladar els presents acords al Consell Municipal de Salut, al Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, 
els sindicats Metges de Catalunya, CCOO i UGT, CGT, CATAC-CTS/IAC, Rebel·lió 
Atenció Primària, Marea Blanca i FoCAP, Dempeus per la salut pública i les entitats 
municipalistes de Catalunya. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor José David García Muñoz, 
Portaveu del Grup Municipal del Cornellà en Comú. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- MOCIÓ DE LA REGIDORA NO ADSCRITA SENYORA MARIA 
CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, PER AL PLE COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA RENDA 
GARANTIDA DE CIUTADANIA.- 
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Moció RNA, per al ple 
compliment de la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadana. 

MOCIÓ (Inclou la correcció del punt efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent) 
... 
 
La Renda Garantida de Ciutadania és un dret cívic i social que empara a tota la 
ciutadania de Catalunya i té com a finalitat que les persones i famílies en situació de 
pobresa tinguin dret a una prestació econòmica, assegurant-se el mínim per 
desenvolupar una vida digna dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i dels nostres 
veïns i veïnes de Cornellà. 
 
Aquesta Llei és el resultat del suport de més de 76 entitats cíviques, socials i 
polítiques, de les mocions de suport de 52 ajuntaments, entre els quals es troba 
l’Ajuntament de Cornellà, de l’esforç i la col·laboració de nombroses persones 
voluntàries i sobretot d’un ampli consens popular que va suscitar i que es va traduir 
en una “ILP” de 121.191 signatures. 
 
El dia 12 de juliol, el Ple del Parlament Català va aprovar la Renda Garantida de 
Ciutadania i que ja regula l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia. 
 
Va entrar en vigor el 15 de setembre de 2017 i s’anirà implementant progressivament 
fins al desplegament complet que serà l’1 d’abril de 2020. Han transcorregut més de 
15 mesos des de l’aprovació unànime de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania 
pel Parlament de Catalunya. En aquest període de temps la implementació de la llei 
ha tingut dues fases destacables: 
 

 El 15 de setembre de 2017 s’ha realitzat la conversió automàtica de les antigues 
prestacions de Renda Mínima d’Inserció a Renda Garantida de Ciutadania i 
s’actualitzen els complements de les pensions no contributives vigents fins al 
llindar de la RGC. En aquesta primera fase es va complir plenament el que disposa 
la llei RGC. 

 

 La implementació de les noves sol·licituds de la RGC i complements, cursades des 
del 15 de setembre de 2017 fins a la data. És en aquesta segona fase on s’han 
produït incompliments de la llei. 

 
 
El 26 de juliol de 2018 una representació de la Comissió Promotora de la RGC es va 
reunir amb el conseller Sr. Chakir el Homrani i el director d’economia social Sr. Josep 
Vidal, als que van exposar un ampli temari dels greus problemes observats en la 
implementació de la llei. 
 
Van sol·licitar conèixer el contingut de les instruccions i modificacions d’instruccions 
cursades per la Direcció d’Economia Social al personal que va gestionar, tramitar, 
valorar i va resoldre les sol·licituds de prestacions de RGC i complements. 
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Es va registrar el 17 d’agost una sol·licitud d’informació a la Direcció d’economia 
social a través de la Llei de transparència, la resposta obtinguda incompleta i 
insuficient ha donat lloc a dos recursos potestatius els dies 2 i 14 de novembre. 
Finalment, després de conèixer el primer esborrany del reglament de la RGC i el 
preacord publicitat el 28 de setembre passat, els representants de la Comissió 
Promotora van presentar el 16 d’octubre als representants dels grups parlamentaris 
un detallat informe sobre el seu contingut advertint de les incoherències i 
incompliments amb la llei de RGC en aquest esborrany. 
 
Després de valorar els resultats de la implementació de la Llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania, sol·licitem al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris les 
següents mesures o actuacions amb l’objectiu de fer complir plenament la llei de la 
RGC: 
 
 
1. Requerir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya l’actualització de 

l’IRSC que està congelat des de 2010 i sobre el qual es calcula la prestació de la 
RGC. 

 
2. Davant les excuses injustificades, donar les dades sobre les sol·licituds de RGC de 

persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i rebutjades a aquest 
col·lectiu. 

 
3. Davant el preocupant esborrany del reglament elaborar per la Direcció 

d’Economia Social. L’obertura d’una comissió d’investigació parlamentària. 
 
4. Aprovar la realització d’un auditori independent sobre la implementació de la RGC 

pel Departament de Treball i d’Afers Social i Famílies, tenint en compte la gravetat 
de la situació i la urgència de complir plenament la llei de RGC. 

 
5. Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de RGC, 

la resolució de la qual no va ser notificada a les persones sol·licitants dins el 
termini que estableix la llei RGC. 

 
6. Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds rebutjades, 

aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la llei de RGC. 
 
7. Que es realitzi el seguiment d’elaboració del Reglament perquè sigui plenament 

coherent amb el contingut de la llei de la RGC. 
 
8. Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’error que afecta la quantia de la 

prestació econòmica de RGC de la segona persona en la unitat familiar o de 
convivència. 
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9. Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu 

l’abonament i complements de la RGC d’acord al qual estableix l’apartat 1 de l’art. 
17 sobre “Finançament de la prestació econòmic de la RGC” i la disposició final 
segona “Partida pressupostària, primer apartat, i donar ple compliment al seu 
caràcter de dret subjectiu. 

 
El passat 22 de novembre el Ple del Parlament va aprovar la següent moció que 
obliga el Govern de la Generalitat a complir dins d’un termini de sis mesos: 
 

 “Realitzar un revisió de les resolucions de denegació de la RGC, elaborar un 
informe que contingui informació sobre les possibles denegacions indegudament 
justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents 
per a resoldre els casos detectats.” 

 
Davant els greus incompliments en la implementació de la Renda Garantida de 
Ciutadania que nega aquest dret a milers de persones i famílies vulnerables, de les 
quals, moltes viuen a la nostra ciutat, i a petició de la Comissió Promotora de la 
Renda Garantida de Ciutadania, demanem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites. 
 
Segon.- Exigir el ple compliment de la moció aprovada el 22 de novembre 2018 al 
Parlament, pel qual ha de revisar-se la totalitat de sol·licituds rebutjades en els 
termes acordats. 
 
Tercer.- Exigir a la Direcció d’Economia Social, el Tercer sector, les cooperatives i 
l’autoempresa el ple compliment de la Llei de Transparència davant la sol·licitud 
d’informació pública efectuada per la representació de la Comissió Promotora de la 
Renda Garantida de Ciutadania. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a la Comissió Promotora de la Renda Garantida de 
Ciutadania, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 004544: 
... 
 
Esmena de modificació del segon paràgraf de la tercera pàgina de manera que digui: 
 
El passat 22 de novembre el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 
24/XII, publicada al BOPC 209, la qual i pel que fa a la renda garantida ciutadana diu 
literalment: El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
 
a) Millorar la transparència en la gestió de la renda de garantia ciutadana (RGC) i 

dotar-la de pressupost suficient perquè es pugui aplicar efectivament per mitjà de 
les mesures següents: 

 
1a. Complir la disposició addicional setena de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania (RGC) presentant en seu parlamentària, abans d’acabar el 
darrer trimestre del 2018, un informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de l’RGC 
durant els dotze primers mesos de vigència de la Llei. 
 
2a. Revisar les resolucions de denegació de la renda ciutadana, elaborar un 
informe amb informació sobre les possibles denegacions justificades 
indegudament i compensar la pèrdua de drets, amb l’establiment d’un calendari 
de les mesures que calen per a resoldre els casos que se n’hagin detectat”. 

 
En compliment del que disposa la disposició addicional setena, el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el dia 28 de desembre de 2018 va entrar al registre del 
Parlament l’informe sobre l’aplicació i l’efectivitat de la RGC, referenciat a l’apartat a) 
1a de la moció aprovada. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:22:47 al 04:39:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=15767.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor José 
David García Muñoz, Portaveu del Grup Municipal del Cornellà en Comú, amb 
caràcter previ a la votació. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=15767.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=15767.0
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Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Emilia Briones Matamales, Regidora del Grup Municipal de PSC-CP i la 
senyora Meritxell Romances Cuxart, Regidora del Grup Municipal 
d’AECornellà que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Martínez Rodríguez. 
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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal de Cornellà en Comú, senyor José David García Muñoz. 

 

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 de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Ruiz. 
 

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

Sanglas. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:39:38 al 04:53:30 
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https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b882200000
00?startAt=16778.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’han presentat verbalment un prec i una pregunta, que una vegada traduïts 
a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Prec 
... 
 
Referent a la caiguda d'un fanal situat entre els carrers Doctor Arús i Gerdera. 
 
Es prega que es faci un informe tècnic en el qual figuri la causa de la caiguda, la data 
de la instal·lació, l'empresa, si es disposava d'una garantia, el tipus de material i com 
és el cost d'aquest tipus de fanal en comparació amb la resta de fanals. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
El diumenge 27 de gener sobre les 15 hores a la zona per als vianants situada entre 
els carrers Doctor Arús i Gerdera, es va caure un fanal o focus de grans dimensions 
que podria haver provocat un greu accident. 
 
Se sap quin ha estat el motiu d'aquest accident i el motiu pel qual es va retirar un 
fanal similar que es trobava enfront del que va caure?, perquè s'observa que 
existeixen diversos fanals d'aquest tipus a la ciutat per evitar que puguin córrer la 
mateixa sort. 

... 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Cornellà en Comú 
 

 Per part del senyor José David García Muñoz, Portaveu del Grup Municipal 
de Cornellà en Comú, s’han presentat verbalment dos precs i dues 
preguntes: 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=16778.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b682cc9ba0168b88220000000?startAt=16778.0
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Primer Prec 
... 
 
Pregaríem que se'ns fessin arribar, després de la moció que es va aprovar en aquest 
ple amb el suport de totes les forces municipals, que s'ha fet concorde a la moció de 
malalties estranyes que vam aprovar. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Pregaríem, crec que és la sisena vegada que faig el prec, que després d’aprovar la 
moció, una de les mocions en les quals s'anava en contra del binarisme de gènere. 
Que encara segueixen totes les institucions d'aquesta ciutat en la línia de mantenir el 
binarisme de gènere. Crec que és la sèptima vegada que ho dic. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Després de la moció que vm aprovar aquí sobre el tema dels empadronaments sense 
domicili fix, just ahir havia una companya de treball en una xerrada amb Càritas 
sobre aquest tema sobre empadronaments. 
 
La persona que estava donant la conferència va posar a parir als Serveis Socials de 
Cornellà, perquè això m'ha arribat així, perquè no estàvem donant empadronament a 
les persones sense domicili fix en aquest Consistori.  
 
Ha estat confirmat per entitats d'aquest poble que treballen amb immigrants, per la 
qual cosa la pregunta seria perquè no s'està fent amb el que suposa de pèrdua de 
drets en quant a sanitat i a educació per als fills d'aquestes persones, si es va aprovar 
directament en el Ple per unanimitat? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Després de parlar amb diferents persones de la ciutat ens han comentat que 
l'empresa que porta el sistema d'atenció domiciliària està acomiadant a persones 
perquè no s’estan obrint serveis nous, i després de la reunió amb l'ajuntament el que 
s'ha dit és que no hi ha diners i no s’estan obrint nous serveis que serien necessaris. Si 
no és així m'ho dius. 

... 
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Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
Donant resposta a la seva pregunta formulada al Ple de gener respecte al servei 
d’atenció domiciliària, el faig saber el següent: 
 
El Servei d’Atenció Domiciliària està subjecte a un contracte i per tant a la quantitat 
econòmica per la qual es va adjudicar el servei. No obstant, aquest Ajuntament va fer 
un esforç econòmic fins el màxim que permet la llei de contractes per poder ampliar 
l’obertura de casos, amb l’objectiu de que les treballadores familiars no veiessin 
minvats els seus ingressos. 
 
Aquesta obertura extraordinària ha suposat lògicament un increment substancial del 
pressupost que ha anat repercutint en tots els mesos. 
 
En paral·lel i dins de les nostres obligacions per fer seguiment de l’execució del 
contracte, es fan reunions periòdiques amb els responsables de les dues empreses 
adjudicatàries per tal de vetllar pel bon compliment del servei i per els drets de les 
treballadores, en aquest sentit, no ens consta que s’hagi eliminat cap lloc de treball 
de tots els subrogats en el moment de l’inici de l’activitat lligada al contracte actual. 
 
A més es fa un seguiment acurat del pressupost per anar obrint casos nous. 

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

 Per part del senyor Manuel Casado Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PP, 
s’ha presentat el present prec, que una vegada traduït a la llengua catalana, 
resta com segueix: 
... 
 
A veure si podien reparar el parc infantil de la plaça Pallars. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo, que una vegada 
traduït a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Es substituirà, estava previst la substitució 

... 
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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 per escrit amb registre d’entrada núm. 
004502 el present prec: 
... 
 
Atès que diferents ciutadans i ciutadanes han fet arribar a aquest grup preguntes o 
suggeriments sobre la situació del Centre de Desenvolupament infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) de Cornellà de Llobregat i, especialment, sobre els terminis d’espera 
per rebre visita. 
 
Preguem a l’equip de govern que es faciliti informació de la situació actual en quant a 
personal i recursos tècnics, així com el volum d’atenció en aquest centre. 
 
Instem també a fer una valoració de l’actual dotació pressupostària per tal d’estimar 
una possible ampliació per tal de garantir un correcte funcionament del centre. 

... 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
1. El número d’infants en llista d’espera es un TOTAL de 29, sent: 
 

a) 4 prioritaris 
b) 11 no prioritaris 
c) 14 pendents de la 1ª acollida per poder valorar la gravetat 

 
Cal esmentar que els INFANTS PRIORITARIS, son aquelles famílies que consulten 

 
a) abans dels 12 mesos 
b) abans dels 24 mesos 
c) qualsevol edat amb trastorns greus 

 
 
2. El promig del temps d’espera per fer la primera acollida després de la demanda: 

Entre 10 i 15 dies. Un cop realitzada la 1ª acollida el temps mig d’espera per 
professional per iniciar la intervenció es: 

 
- NEUROPEDIATRE: 1 MES 
 
- FISIOTERAPEUTA: 1 MES 
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- PSICOLEGS: 

a) Entre 6 i 9 mesos per poder atendre a nens prioritaris. 
b) 12 mesos per poder atendre nens no prioritaris 

 
 
3. En quan al volum d’atenció del CDIAP durant l’any 2018 ha estat de: 265 infants. 
 

En relació al volum d’atenció durant el mes de gener de 2019 es: 179 infants: 
 
a) NENS: 123 
b) NENES: 56 

 
 
4. Els recursos professionals en l’actualitat són (expressats en hores setmanals): 
 

 1 coordinadora/psicòloga: 35 hores 

 4 psicòlogues: 35 hores cadascuna 

 1 neuropediatra: 18 hores 

 2 psicoterapeutes: 1 a 35 hores i altres 17,50 hores 

 1 treballadora social: 7 hores 

 1 auxiliar administrativa: 24,10 hores 
 
 
4. Els recursos tècnics del CDIAP són: 
 

 Supervisió 

 Material tècnic: 
- Escala BRUNET-LEZINE 
- PLOM 
- ESCALA NO VERBAL WECHSLER 
- ADOS 
- ESCALA BRUNET-LEZINE 
- ESCALA BAYLEY 

 
 
* Desenvolupament de projectes: 
 

a) Treball amb famílies 
b) Grup de pares de nens amb TEA 

 
 
En relació a la demanda d’ampliació d’atenció professional, s’informa que el passat 
15 de maig de 2018 es va mantenir reunió amb la Subdirectora general d’Atenció i 
Promoció de l’Autonomia Personal, la Sra. Mònica Ribas i la Coordinadora en matèria 
de Tuteles i d’Atenció Precoç, la Sra. Àngels Betriu, de la Direcció General de Protecció 
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Social la responsable de la Generalitat de Catalunya a on es va presentar la 
informació i proposta annexada, en relació al CDIAP de Cornellà de Llobregat per 
acabar amb la llista d’espera. 
 
Esmentar, que a data de 31 de gener no es disposa de cap resposta a la petició. 
 
Tanmateix, informar que el passat mes de setembre de 2018 es va efectuar 
l’Equiparació d’horaris dels treballadors de l’Ajuntament als professionals del CDIAP, 
passant a 35 hores setmanals. 
 
 
INFORME PROPOSTA AMPLIACIÓ CDIAP 
 
1.- LLISTA D’ESPERA 
 
A 11 de MAIG de 2018 la llista d’espera de diagnòstic i tractament psicològic del 
CDIAP és la següent: 
 
- Famílies prioritàries anys 2017 i 2018: total 21 (infants que presenten 

simptomatologia greu i els hi cal realitzar un diagnòstic i iniciar tractament 
psicològic de forma urgent). 

 
- Famílies no prioritàries que van fer la 1ª acollida a l’any 2017: 23 
 
- Famílies no prioritàries que van fer la 1ª acollida a l’any 2018: 14 
 
TOTAL LLISTA D’ESPERA: 58 
 
 
2.- MODUL D’ATENCIÓ 
 
El mòdul d’atenció dels professionals del CDIAP actualment és de 22 sessions 
setmanals d’atenció directa, per tant amb la incorporació de 3 professionals (2 
psicòlegs i 1 logopeda), la llista d’espera es quedaria a 0 i es podrien realitzar d’altres 
tasques/funcions que compren l’atenció precoç, com realitzar treball preventiu al 
municipi. 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓ 
 
La incorporació de 2 psicòlegs per poder atendre i realitzar el tractament de tots els 
infants que es troben a la llista d’espera i 1 logopeda amb formació específica en 
trastorns específics del llenguatge, ja que cada cop més es detecten infants amb 
dificultats orofacials i les actuals professionals del servei no tenen la formació ni 
funcions específiques. 
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Un altre opció (b) es l’ampliació d’hores de la 6a psicòloga, donat que en aquests 
moments està fent un reforç de 5 hores setmanals, passant a realitzar la jornada 
sencera al servei. 
 
En quant al professional de neuropediatria, algunes de les funcions amb més pes són 
la diagnosi, orientació terapèutica (en alguns casos, sobretot orientar si cal treball 
fisioterapèutic), derivacions hospitalàries i participar en el pla d’atenció 
multidisciplinar. Amb l’ampliació de la jornada actual (mitja jornada) del 
neuropediatre a una jornada sencera, es podria atendre més àmpliament en el pla 
d’atenció multidisciplinar.  
 
En quant al perfil de fisioterapeuta, cal dir que en els darrers anys ha hagut un 
augment d’atenció a infants i llurs famílies amb demanda d’atenció en els 12 primers 
mesos de vida (sobretot infants amb síndromes i prematurs extrems que deriven 
directament des de la UCI) i aquesta situació fa que el motiu de consulta inicial siguin 
les dificultats en el desenvolupament motriu. 
 
Es valora que amb l’ampliació de la mitja jornada per completar dos jornades 
senceres de dos professionals, es podrien atendre infants que presenten trastorns 
globals del desenvolupament fins que les funcions motrius estiguessin assolides. 
 
En quant a la jornada del professional de Treball Social (7 hores setmanals) si 
s’ampliés 4 hores setmanals més podria assolir algunes de les coordinacions (xarxa) i 
funcions de prevenció. 
 
Es valora incloure un professional administratiu de continuïtat. 
 
 
3) Servei CDIAP 
 
1) COS 
 
A) CDIAP Programa 3260B 
 
Cost Persona 294.599,68 
Cost Aprovisionaments i Serveis Exteriors 24.241,91 
Transferències 0,00 
Amortitzacions 10.183,23 
Ajust per periodificacions -895,80 

Total despeses Directes 328.129,02 

Imputació Cost Activitats Auxiliars 4.053,26 
Imputació Cost Activitats D. i A.G. 50.710,50 
Imputació Cost Dir. Tècnica i Adm del Departament Família 65.785,68 
Imputació Cost Dir. Adm de l’Àrea 12.545,99 

COST TOTAL 2017 461.224,45 
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PROFESSIONALS HORES ANUALS RETRIBUCIÓ COST EMPRESA TOTAL 

Psicòloga (coordinadora) 1 1503 27.521,68 € 8.386,45 € 35.908,13 € 

Psicòloga 2 1503 31.402,70 € 2.946,59 € 33.989,29 € 

Psicòloga 3 1503 31.842,95 € 10.100,08 € 41.943,03 € 

Psicòloga 4 1503 39.706,03 € 11.784,82 € 51.490,85 € 

Psicòloga 5 1503 36.095,44 € 9.370,60 € 45.466,04 € 

Psicòloga 6 (5h setmana) 428 6.868,94 € 2.374,41 € 9.243,35 € 

     

     

1 Neuropediatra 846 18.385,32 € 3.768,47 € 22.153,79 € 

Fisioterapeuta 1 1503 25.617,41 € 7.707,38 € 33.324,79 € 

Fisioterapeuta 2 758 12.391,55 € 3.915,78 € 16.307,33 € 

1 Treballadora Social 301 5.519,18 € 1.705,44 € 7.224,62 € 

1 Administrativa 1153 9.187,50 € 2.980,83 € 12.168,33 € 

     

TOTALS 12504 244.538,70 € 65.040,85 € 309.219,55 € 

 
 
PROFESSIONALS PREVISIÓ HORES ANUALS TOTAL COST ANUAL TOTAL D’ATENCIÓ 

LLISTA D’ESPERA 

1 Psicòleg 1503 40.787,99 € 26 

1 Psicòleg 1503 40.787,99 € 26 

Ampliació de la psicòloga (opció 8) 1075 29.175,50 € 21 

1 logopeda 1503 40.787,99 €  

Ampliació fisioterapeuta 2 465 11.518,05 €  

Ampliació neuropediatra 1 514 14.494,80 €  

Ampliació Treballadora Social 176 4.347,20 €  

... 
 
Resposta del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal d’ICV-
EUiA-EP-E: 
... 
 
Li pregaria a la Tinenta d’Alcalde doncs que probablement a la propera Comissió 
Informativa del ram que es comentés amb la resta de Regidors i Regidores perquè 
crec que és un tema que ens pots preocupar a tots i totes i crec que pot ser d’utilitat, 
inclús en el Consell Comunitari si així es considera. 

... 
 
 

 Per part del senyor Arnau Funes Romero, Portaveu del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-EP-E, s’ha presentat verbalment el present prec: 
... 
 
És un prec col·lectiu que no he pogut fer-ho abans, traslladar la nostra solidaritat amb 
els treballadors de Gallina Blanca, molts d’ells ciutadans de la nostra ciutat que avui 
tenen una manifestació i les hem pogut acompanyar i que crec que injustament 
perdran els seus llocs de treball gràcies a l’especulació immobiliària i a la recol·locació 
dels beneficis d’aquells que els dirigeixen. 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
La setmana vinent està previst que comenci el judici dels presos i preses polítiques al 
Tribunal Suprem, a Madrid. 
 
A petició de Xarxa de Cornellà per la República, ja que les entitats no poden intervenir 
al ple, i als que agraïm que estiguin avui al ple i concentrats davant de l’Ajuntament. 
 
Demanem que tal i com van fer constar amb la instància presentada el 25 de gener 
del 2019, amb número de registre 3678, que mentre duri el judici es pengin al balcó 
de l’Ajuntament, com faran altres ajuntaments, dues pancartes, que serien facilitades 
per aquesta entitat. 
 
El text de les pancartes seria “FAKE JUSTICE” i “JO ACUSO”. 
 
Hi ha gent empresonada i a l’exili per defensar un mandat democràtic de la 
ciutadania de Catalunya. Per això aquesta petició. 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Evidentment el PSC pot decidir com vol fer campanya i si vol recollir signatures de 
suport al cap de llista, però demanaríem que diferenciessin el partit de l’equip de 
govern. Preguem que no es demani que treballadors i treballadores de l’Ajuntament 
signin en suport del seu cap de llista, en horaris i llocs de treball, perquè això es pot 
interpretar com a coacció i ús de la seva posició. 
 
Disposen de diferents mitjans per poder demanar signatures, i si algun treballador/a 
de l’Ajuntament vol signar en suport, evidentment està en el seu dret, però no quan 
gairebé es pot sentir obligat a fer-ho. 

... 
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 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
En el Ple celebrat el dia 5 d’octubre de 2017 es va aprovar a instàncies del GM d’ERC-
AM l’elaboració en el termini de sis mesos d’una Ordenança per a regular les 
activitats publicitàries, la propaganda, la informació i els senyals municipals, fer una 
revisió dels actuals espais informatius i dissenyar un mapa dels espais de publicitat i 
informació. En quina fase està la redacció de l’ordenança? Quina revisió s’ha fet dels 
espais informatius? S’ha dissenyat el mapa d’espais de propaganda i d’espais 
informatius? 

... 
 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Des de la inauguració del Camp de l’Espanyol s’han reiterat les actuacions incíviques 
per part d’alguns dels aficionats del club i en funció del contrincant, de l’afició del club 
convidat. 
 
A l’inici ja es van realitzar una sèrie d’actuacions per controlar i evitar aquestes 
actuacions incíviques, i es van arribar a evitar majoritàriament, però d’un temps ençà 
tornen a produir-se baralles, amenaces, robatoris i accions incíviques. 
 
Per posar un exemple, el passat diumenge, diversos aficionats van cremar bengales a 
sota d’un habitatge, amb el perill que s’hi pogués calar foc (i si no s’ho creuen hi ha 
un vídeo a les xarxes socials que ho demostra). A més a més, des de les 18h de la 
tarda fins passat el partit, més d’un centenar de persones van ocupar part del passeig 
dels ferrocarrils cridant proclames feixistes, cantant el cara el sol entre d’altres i 
intimidant a la gent. 
 
Els veïns i veïnes del barri tenen por de moure’s pel barri en dies de partit i molts 
negocis de restauració opten per tancar per evitar destrosses i baralles als seus locals. 
 
És evident que s’ha de posar una solució, quins efectius de GU, mossos i altres cossos 
de seguretat estan previstos els dies de partit i els dies de partit amb més possibilitat 
de risc? 
 
Quines mesures i actuacions es prendran com a equip de govern per evitar i posar 
solució a aquestes situacions? 

... 
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Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Crec que a qui tindràs que preguntar és al teu soci de govern Junts per Cat. Li 
preguntes tot això que passa en aquesta ciutat en relació al tema de seguretat 
ciutadana que afecta als partits quan juga l’Espanyol. Crec que estaria bé que 
presentis la pregunta corresponen en comptes de pensar en altres coses. 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment dos precs i una pregunta que, una 
vegada traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Tindria que veure amb l'exposició que ha fet en aquest cas Raquel d’Esquerra 
Republicana. Preguem als regidors de l'equip de govern que deixin de pressionar a les 
entitats i associacions de la ciutat per a aconseguir avals de la candidatura del seu 
partit. 
 
Diverses entitats i associacions ens ha fet arribar que se senten incòmodes per les 
visites dels regidors, arribant a acudir fins a tres regidors en un mateix dia per a 
recollir aquests avals. Per això els demanem que deixin a les entitats al marge de 
qüestions internes del seu partit. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Veïns de l'Avinguda dels Alps ens han fet arribar que a l'avinguda en la zona on estan 
els pisos no hi ha cap paperera i preguem a l'equip de govern que equipi en aquest 
cas aquest espai amb uns elements corresponents. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Com es troba el desallotjament de l'antic local de la Seguretat Social? Si ja s'ha 
desocupat, s'ha executat la compra? 

... 
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Alternativa d’Esquerres 
de Cornellà i Pirates (AECornellà) 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal 
d’AECornellà, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer Prec 
... 
 
En relació a la situació d’excepcionalitat política que viu aquest país en que es 
vulneren els drets civils i polítics, en que patim presó, en que patim exili. Ja s’ha fet el 
prec per part de la companya d’esquerra que traslladava a la Xarxa de Cornellà per la 
República i ens sumem, perquè aquest Ajuntament es situí del costat de la 
democràcia i condemni el que significarà les properes setmanes de materialització de 
la repressió del règim del 78.  

... 
 
Segon Prec 
... 
 
En relació a l’accés a la informació pública. Reiteradament hem fet sol·licituds 
d’informació en aquest equip de govern i o no se’ns contesta o se’ns contesta fora de 
termini o se’ns contesta en qüestions que no tenen res a veure amb allò que 
demanaven.  
 
Diversos assumptes han acabat a la Comissió de Garantia del Dret a la Informació 
Pública, la qual havia admès diverses resolucions en la que determina que 
l’Ajuntament incompleix la llei 19/2014 de Transparència, i que ho fa de manera 
reiterada i que això podria comportar sancions per aquest ajuntament fins i tot. 
 
Per tant, pregaríem que compleixin amb la Llei de Transparència, que doni la 
informació que toca quan toca. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En relació a una pregunta que li traslladàvem aquest matí a la Regidora d’Habitatge, 
perdó de Serveis Socials, per correu electrònic. En que preguntàvem per un 
desnonament en que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ens comentava que 
aquí hi havia una responsabilitat de l’ajuntament perquè no complia el criteri 60/40. 
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Se’ns deia per part de l’ajuntament que no hi havia pisos disponibles i que durant el 
2018 s’havien rebut 6 pisos per posar-los a disposició de la Taula d’Emergència, però 
per part de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca se’ns trasllada una altra 
informació, i és que la regidora els hi ha traslladat que aquests eren 2 pisos. 
 
En un moment o en un altre està traslladant una informació que és falsa i, per tant, la 
pregunta seria si poden aclarir això més enllà de que la situació és complicada, més 
enllà de que evidentment tenim els recursos que tenim i no els hi demanem que posin 
fill a l’agulla com ja hem fet mil cops però els demanaríem si es pot aclarir. 

... 
 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
Resposta a la informació del programa 60/40 de l’Agència Catalana de l’Habitatge dir 
que es tramita a través de la taula d’emergència i es sol·licita a la Generalitat que 
pagui el 60% i l’Ajuntament el 40% del lloguer (que pot repercutir en un 10, 12 o 18% 
al llogater). El problema és que el topall màxim que assumeix la Generalitat al nostre 
territori és de 4500 €/any (60%), si nosaltres paguem un 40% són 3000€, total fan 
7500 que distribuït entre 12 mesos és un lloguer màxim de 625 €/mes. 
 
Un altre programa és el dret de tanteig i retracte per el qual l’Agència Catalana de 
l’Habitatge ens varen comunicar verbalment que havien adquirit recentment dos 
habitatges propietat de fons d’inversió, però que no resolen cap demanda donat que 
estan habitats. 
 
L’altra xifra a la que vaig fer referència en el meu mail de resposta a la seva consulta, 
és que durant tot l’any 2018 l’Agència Catalana de l’Habitatge ha posat a disposició 
de la nostra Taula d’Emergència Social sis pisos, resposta més que insuficient per la 
demanda que tenim. 
 
En qualsevol cas, resto a la seva disposició per a qualsevol nou aclariment. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Les jornades que es van realitzar divendres passat, ja que parlem de signatures, es 
donava aquest manifest de l’Aliança Cívica de Cornellà contra la pobresa perquè fos 
signat a l’entrada.  
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Això es plantejava com una condició per poder accedir en aquestes jornades i es 
tracta d’un manifest que podem estar més o menys d’acord però que fa un relat molt 
concret i no entenem i, tornem a dir, com s’insta a la gent a participar sense ni tant 
sols donar l’oportunitat de llegir aquest document de cert relat i de la justificació de 
certes polítiques. 
 
I, per tant, preguntaríem si això és cert i si pensen aturar aquest tipus de pràctiques. 

... 
 
 
Resposta per escrit de la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Política Social, Sra. 
Montserrat Pérez Lancho: 
... 
 
L’accés a la Jornada era lliure donat que no hi havia obligatorietat d’inscripció prèvia. 
En tot cas, sí que a l’entrada al recinte del Citilab es realitzava un seguiment de 
l’assistència per tal d’actualitzar les dades dels assistents que alguns ja vàrem 
participar en la primera jornada celebrada al 2015 i en tots els tallers que s’han anat 
trobant per seguir impulsant projectes comunitaris durant aquests anys. 
 
Pel que fa al Manifest de l’Aliança, igual que al mes de gener de 2015 es disposava de 
còpies per la lectura del mateix i la seva signatura voluntària. Aquest manifest es pot 
trobar també a la web municipal. 

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

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 31 de gener de 2019, la qual ha estat aprovada en data 28 de febrer de 2019 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 4 de març de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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