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ACTA PLE NÚM. 2/19 

 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 DE FEBRER 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 DE FEBRER DE 2019 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 de 
febrer 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, el Secretari Accidental. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Manuel Ceballos Morillo 
 Sra. Rocio García Pérez 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Montserrat Pérez Lancho 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Angel Camacho Hervás 
 Sr. Manuel Jesus Casado Ruiz 
 Sr. Ignasi Doñate i Sanglas 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr. Jose David García Muñoz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Anna Clara Martínez Fernández 



 2 

 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sr. German Medina Martín 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. José Manuel Parrado Cascajosa 
 Sra. Meritxell Romances Cuxart 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 
Regidora 
No adscrita Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Secretari Accidental Sr. Jesús Chacón Murillo 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidors/es  Sr. Jorge García Mulet 
 Sr. Daniel Serrano Coronado 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 01/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE GENER D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 01/19 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:42 al 00:04:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=162.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal 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. 
 

Vots en contra: 
 

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

Martínez Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=162.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=162.0
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PUNT SEGON.- DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE 
L’ALCALDIA QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN. 

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
 
- Decret núm. 556/19 de data 7 de febrer 
... 
 
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, 
 
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, 
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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 29 de gener de 
2019 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. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 29 de gener de 2019 en 
aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 753/19 de data 20 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4319/15, de 9 d’octubre, posteriorment modificat 
per Decrets d’Alcaldia núm. 4740/15, de 9 de novembre, 516/16, de 11 de febrer, 
1228/16, 18 de març, 2652/16, de 6 de juny, 2786/16, de 16 de juny, 470/17, d’1 de 
febrer, 1419/17, de 21 de març, 1726/17, de 4 d’abril, 2441/2017, de 18 de maig, 
3881/2017, de 26 de juliol, 5040/17, de 16 d’octubre i 5952/17, de 14 de desembre, 
506/2018 de 2 de febrer, 2579/18 de 13 de juny i 4844/18 de 6 de novembre es va 
procedir a designar els membres que havien d’integrar el Ple del Consell de la Dona de 
Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de caràcter permanent i 
instrument de participació ciutadana en aquest sector d’activitat municipal. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 18 de febrer d’enguany, l’entitat Casa Cultural i 
Recreativa Castilla la Mancha de Cornellà de Llobregat, ha manifestat el seu desig de 
participar en aquest Consell i ha proposat les persones que l’han de representar. 
 



 6 

Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta de les 
Entitats del Sector. 
 
Atès que la incorporació d’aquesta entitat al Consell provoca que el número d’entitats 
ciutadanes representades sigui superior al número màxim inicialment previst, i que 
l’article 6 del Reglament Orgànic d’aquest Consell de participació contempla la 
possibilitat que, mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia, es pugui ampliar aquest 
número màxim de representants de les Entitats ciutadanes. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Elevar a 32 el número d’entitats ciutadanes que poden estar representades 
al Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, i designar nous membres integrants 
del Ple a l’entitat que tot seguit es detallen: 
 

 Casa cultural y recreativa castilla la Mancha de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Sra. Juana Barato Lucas 
Suplent: Sra. Dominga Serrano López 

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

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:18 al 00:04:36 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=257.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=257.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=257.0
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VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I INNOVACIÓ 
 
 
PUNT TERCER.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES MENORS PER AL CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT ILDEFONS, AL CARRER 
GARROFER, NÚM. 8 I CONCEDIR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’ICIO QUE 
RESULTI DE LA CORRESPONENT AUTOLIQUIDACIÓ.- 

Declarar d’interès especial per 
concórrer circumstàncies socials, 
les obres menors per al 
condicionament i millora del 
Casal de Gent Gran de Sant 
Ildefons. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de data 6 de març de 2018 presentat per la Cap de Serveis de Projectes, 
Obres i Equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, senyora Rosario Manjón Doncel, amb registre d’entrada a 
l’Ajuntament número 10268 de 13 de març de 2018, sol·licitant la declaració d’interès 
especial o utilitat municipal les obres menors per al condicionament i millora del Casal 
de Gent Gran de Sant Ildefons al carrer Garrofer núm. 8 i subsegüents concessió de les 
bonificacions a les liquidacions corresponents. 
 
Vist l’informe de data 4 de desembre de 2018 emès conjuntament per l’advocada de 
Política Territorial i Sostenibilitat i pel cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
Construcciones, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació 
del 95% de la quota d’aquest impost, a les construccions, instal·lacions i obres 
declarades d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acords amb l’article 
esmenat i amb l’article 103.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en el particular 
concorren circumstàncies socials. 
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El sotasignant, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres 
menors per al condicionament i millora del Casal de Gent Gran de Sant Ildefons, al 
carrer Garrofer núm. 8. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions o obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu 
Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en relació 
a l’expedient d’obres menors núm. 86/2018. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya-Departament de 
Treball, afers Socials i Famílies. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:37 al 00:05:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=277.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT 
COBERTES DELS MÒDULS NORD-OEST I SUD-OEST DE L’INSTITUT ESTEVE 
TERRADES I ILLA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, AL CARRER BONAVISTA, 
NÚM. 70 I CONCEDIR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’ICIO QUE RESULTI DE LA 
CORRESPONENT AUTOLIQUIDACIÓ.- 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=277.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=277.0
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Declarar d’interès especial per 
concórrer circumstàncies socials, 
les obres menors per a 
l’arranjament cobertes dels 
mòduls nord-oest i sud-oest de 
l’Institut Esteve Terrades i Illa. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de data 17 de maig de 2018 presentat per la directora dels Serveis 
Territorials del Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya, senyora Núria 
Valduriola Calbó, amb registre d’entrada a l’Ajuntament número 20755 de 23 de 
maig de 2018, sol·licitant la declaració d’interès especial o utilitat municipal les obres 
menors per a l’arranjament cobertes dels mòduls nord-oest i sud-oest de l’Institut 
Esteve Terrades i Illa de Cornellà de LLobregat al carrer Bonavista núm. 70 i 
subsegüents concessió de les bonificacions a les liquidacions corresponents. 
 
Vist l’informe de data 4 de desembre de 2018 emès conjuntament per l’advocada de 
Política Territorial i Sostenibilitat i pel cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
Construcciones, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació 
del 95% de la quota d’aquest impost, a les construccions, instal·lacions i obres 
declarades d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acords amb l’article 
esmenat i amb l’article 103.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en el particular 
concorren circumstàncies socials. 
 
El sotasignant, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següentes 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres 
menors per a l’arranjament cobertes dels mòduls nord-oest i sud-oest de l’institut 
Esteve Terrades i Illa de Cornellà de Llobregat, al carrer Bonavista núm. 70. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions o obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament-Serveis Territorials del Baix 
Llobregat en relació a l’expedient d’obres menors núm. 202/2018. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya-Departament de 
Treball, afers Socials i Famílies. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:34 al 00:05:55 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=334.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES MENORS PER A L’ARRANJAMENT 
VESTIDORS, ADEQUACIÓ HABITATGE CONSERGE PER AULA 
COMPLEMENTÀRIA I CANVI D’ÚS D’ALGUNS ESPAIS D’EDIFICI PRINCIPAL EN 
L’INSTITUT CORNELLÀ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, A L’AVINGUDA SANT 
ILDEFONS, NÚM. 24 I CONCEDIR LA BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’ICIO QUE 
RESULTI DE LA CORRESPONENT AUTOLIQUIDACIÓ.- 

Declarar d’interès especial per 
concórrer circumstàncies socials, 
les obres menors per a 
l’arranjament vestidors, 
adequació habitatge conserge per 
aula complementària i canvi d’ús 
d’alguns espais d’edifici principal 
en l’Intitut Cornellà. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de data 17 de maig de 2018 presentat per la directora dels Serveis 
Territorials del Baix Llobregat de la Generalitat de Catalunya, senyora Núria 
Valduriola Calbó, amb registre d’entrada a l’Ajuntament número 20763 de 23 de 
maig de 2018, sol·licitant la declaració d’interès especial o utilitat municipal les obres 
menors per a l’arranjament vestidors, adequació habitatge conserge per aula 
complementària i canvi d’us d’alguns espais d’edifici principal en l’Institut Cornellà de 
Cornellà de Llobregat a l’avinguda Sant Ildefons núm. 24 i subsegüents concessió de 
les bonificacions a les liquidacions corresponents. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=334.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=334.0
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Vist l’informe de data 11 de desembre de 2018 emès conjuntament per l’advocada de 
Política Territorial i Sostenibilitat i pel cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
Construcciones, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació 
del 95% de la quota d’aquest impost, a les construccions, instal·lacions i obres 
declarades d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acords amb l’article 
esmenat i amb l’article 103.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en el particular 
concorren circumstàncies socials. 
 
El sotasignant, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següentes 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres 
menors per a l’arranjament vestidors, adequació habitatge conserge per aula 
complementària i canvi d’us d’alguns espais d’e3difici principal en l’Institut Cornellà 
de Cornellà de Llobregat, a l’avinguda Sant Ildefons núm. 24. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions o obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu 
Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament-Serveis Territorials del Baix 
Llobregat en relació a l’expedient d’obres menors núm. 203/2018. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya-Departament de 
Treball, afers Socials i Famílies. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:56 al 00:06:11 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=356.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=356.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=356.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL PER CONCÓRRER 
CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, LES OBRES MENORS PER AL CONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL LOCAL DE LA FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ A PERSONES 
DEPENDENTS, A L’AV. SALVADOR ALLENDE, NÚM. 45 I CONCEDIR LA 
BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’ICIO QUE RESULTI DE LA CORRESPONENT 
AUTOLIQUIDACIÓ.- 

Declarar d’interès especial per 
concórrer circumstàncies socials, 
les obres menors per al 
condicionament i millora del local 
de la fundació per a l’atenció a 
persones dependents, a l’av. 
Salvador Allende, núm. 45. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de data 13 de setembre de 2018 presentat per el representant de la 
Fundació per a l’Atenció a les Persones Dependents el senyor Josep Serrano Màrquez, 
amb registre d’entrada a l’Ajuntament número 35962 de 14 de setembre de 2018, 
sol·licitant la declaració d’interès especial o utilitat municipal les obres menors per al 
condicionament i millora del local situat a l’av. Salvador Allende 45, i subsegüents 
concessió de les bonificacions a les liquidacions corresponents. 
 
Vist l’informe de data 21 de gener de 2019 emès conjuntament per l’advocada de 
Política Territorial i Sostenibilitat i pel cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre 
Construcciones, Instal·lacions i Obres, recull la possibilitat d’atorgar una bonificació 
del 95% de la quota d’aquest impost, a les construccions, instal·lacions i obres 
declarades d’interès especial o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment de l’ocupació. 
 
Atès que aquesta declaració correspon al Ple de l’Ajuntament d’acords amb l’article 
esmenat i amb l’article 103.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i que haurà de sol·licitar el subjecte passiu. 
 
Atès que per tot l’exposat, en el present cas, es considera que en el particular 
concorren circumstàncies socials. 
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El sotasignant, Tinent d’Alcalde d’Economia i Governança proposa a l’Ajuntament Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial per concórrer circumstàncies socials, les obres 
menors per al condicionament i millora del local de la Fundació per a l’Atenció a 
Persones Dependents, a l’av. Salvador Allende 45. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions o obres que resulti de l’autoliquidació que practiqui el subjecte passiu la 
Fundació per a l’Atenció a Persones Dependents, en relació a l’expedient d’obres 
menors núm. 311/2018. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació per a l’Atenció a Persones 
Dependents. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:12 al 00:06:31 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=372.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL 
SENYOR XAVIER VILAJOANA EDUARDO EN REPRESENTACIÓ SENSE 
ACREDITAR DE L’EMPRESA ESMERLA PROJECTES IMMOBILIARIS, SL, EN EL 
QUE SOL·LICITA QUE ES REVISI LA DOCUMENTACIÓ PER TAL DE PODER 
OBTENIR LA BONIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4.3 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
5, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES, DESESTIMADA PER ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 
DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2018.- 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=372.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=372.0
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Desestimar el recurs de reposició 
interposat pel senyor Xavier 
Vilajoana Eduardo en 
representació de l’empresa 
Esmerla Projectes Immobiliaris, 
SL, en el que sol·licita que es 
revisi la documentació per tal de 
poder obtenir la bonificació e 
l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal 
núm. 5, de l’ICIO. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit presentat pel senyor Xavier Vilajoana Eduardo en representació sense 
acreditar de l’empresa Esmerla Projectes Immobiliaris SL (registre d’entrada 06198, 
de 21/12/2018), en el que sol·licita que es revisi la documentació per tal de poder 
obtenir la bonificació de l’article 4.3 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, desestimada per Acord del Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2018. 
 
Atès allò que disposa l’article 115.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, malgrat que no es 
qualifiqui aquest escrit com d’interposició de recurs de reposició, es dedueix que la 
seva finalitat és la revisió de l’acte administratiu dictat pel Ple de l’Ajuntament i, per 
això, s’ha de qualificar com a recurs de reposició contra el citat Acord. 
 
Atès que juntament amb l’escrit aporta Resolució de la cap del Servei d’Avaluació i 
Qualificació de l’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de 
17/10/2018, en la que es qualifica provisionalment com habitatges amb protecció 
oficial 51 habitatges de la promoció emplaçada al carrer dels Rosers s/n (P-U.E-4) de 
Cornellà de Llobregat, promoguda per Esmerla Projectes Immobiliaris SL, amb règim 
d’ús general. 
 
Atès que així mateix manifesta que en aquesta qualificació provisional consta 
específicament (igual que en el planejament) que el sòl és de reserva urbanística de 
destinació a habitatge protegit – tot i que no s’ha pogut localitzar en quina part del 
document consta això - i, per tant, el destí a habitatge amb protecció oficial 
d’aquesta promoció no és una decisió empresarial, sinó dotacional. 
 
Atès que en data 3 d’agost de 2018, la societat recurrent va sol·licitar la bonificació 
de la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres prevista a 
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora d’aquest l’Impost, en relació amb les obres de 
construcció d’un edifici plurifamiliar al Passatge Rosers s/n emparades en la llicència 
d’obres exp. núm. 37/2018. 
 
Atès que l’article 4.3 de la referida ordenança fiscal regula textualment que “Tindran 
una bonificació del 95% de la quota de l’Impost les construccions, instal·lacions i 
obres que siguin declarades d’interès especial o utilitat municipal per concórrer 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que 



 
 

 
 

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

 

 15 

justifiquin la declaració”, i que “Aquesta declaració correspondrà al Ple de la 
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres”, i que “La bonificació ha de ser sol·licitada pel 
subjecte passiu i es concedirà de forma expressa, prèvia presentació dels documents 
que acreditin les circumstàncies esmentades”. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2018 va resoldre 
denegar la declaració d’interès especial per concórrer circumstàncies socials de les 
obres de construcció de l’esmentat edifici, per les raons exposades a la part expositiva 
de l’Acord, i desestimar la concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres resultant de l’autoliquidació a practicar per 
aquestes obres. 
 
Atès que en l’exposició de motius de l’Acord del Ple es motivava la denegació de 
declaració d’interès especial  per les raons següents: 
 
- La sol·licitant no aportava cap document acreditatiu de l’obtenció de la 

qualificació provisional d’habitatges de protecció oficial. En conseqüència, no 
quedava acreditat el destí de l’edifici d’habitatges a construir. 

 
- En tot cas, que el destí dels habitatges a construir per a protecció oficial es 

considera una decisió empresarial, però no dotacional. 
 
- Per tot això, no es considerava procedent la declaració d’interès especial o 

d’utilitat pública de les obres en qüestió, per la manca d’acreditació de 
circumstàncies socials concurrents en aquestes obres. 

 
Atès que segons la documentació aportada en el seu escrit per la recurrent, ara queda 
acreditat el destí de les obres per a habitatges de protecció oficial de règim general. 
 
Atès segons informe tècnic 014-2019, de 31 de gener de 2019, emès pel cap de l’Àrea 
de Gestió de Política Territorial, d’acord amb el planejament vigent, la finca sobre la 
que s’han de realitzar les obres de construcció d’aquests 51 habitatges en règim de 
protecció oficial emparades en la llicència urbanística núm. expedient 37/2018, està 
ubicada en sòl classificat de sòl urbà i està qualificada de zona subjecta a ordenació 
volumètrica específica alineació definida, Clau 18d2, i els aprofitaments que li 
corresponen són de 4.405,687m2 d’habitatge protegit règim general. 
 
Atès que el citat informe conclou que d’acord amb la Modificació puntual del Pla 
general metropolità de 1976 a les illes Bagaria i Alstom, PA3-Alstom i part del PA1-
Bagaria de la carretera d’Esplugues, la finca objecte d’aquest recurs no té caràcter 
dotacional, ja que aquest es resitua a l’illa Alstom. 
 
Atès que segons determina l’article 12.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, el Pla territorial sectorial d’habitatge (actualment en tràmit 
d’aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya) distingeix entre 
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habitatges destinats a polítiques socials, habitatge dotacional públic i habitatge de 
protecció oficial. 
 
Atès que correspon als ajuntaments l’aprovació dels plans locals d’habitatge que, 
entre d’altres, han de contenir les previsions de quantificació dels habitatges 
destinats a polítiques socials, tal com preveu l’article 14.6.f) de la Llei 18/2007, i que 
en el cas de Cornellà de Llobregat, l’Ajuntament no l’ha aprovat. 
 
Atès que l’article 74 de la Llei 18/2007 defineix els habitatges destinats a polítiques 
socials com tots els acollits a qualsevol de les modalitats de protecció establertes per 
aquesta llei o pels plans o programes d’habitatge: els habitatges amb protecció 
oficial, els habitatges de titularitat pública, els habitatges dotacionals públics, els 
allotjaments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a l’administració pública, 
els habitatges d’inserció, els habitatges de copropietat, els habitatges privats de 
lloguer administrats per xarxes de mediació social, els habitatges privats de lloguer de 
pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règim de masoveria urbana, els habitatges 
d’empreses destinats a llurs treballadors i altres habitatges promoguts per operadors 
públics, de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge del 
mercat lliure però que no es regeixen per les regles de mercat. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres exigeix, per tal de declarar d’interès especial o 
utilitat municipal les construccions, instal·lacions o obres objecte de l’impost que, a 
més a més de concórrer circumstàncies socials aquestes han de ser d’interès especial 
o d’utilitat municipal. 
 
Atès que, com ja s’ha dit, en l’actualitat no s’han desenvolupat les normes on s’han 
d’establir les prioritats en matèria de política social d’habitatges (Pla territorial 
sectorial d’habitatge de Catalunya) i en concret a Cornellà de Llobregat (Pla local 
d’habitatge) i, per tant, entre les diverses modalitats d’habitatges destinats a 
polítiques socials de forma genèrica, no s’ha delimitat quines són les que s’han de 
considerar d’interès especial o d’utilitat municipal. 
 
Atès que en front d’aquesta indeterminació, l’article 8 del Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l’habitatge, contempla únicament els habitatges d’inserció 
dins dels programes socials d’habitatge, quedant els habitatges amb protecció oficial, 
dins de les mesures de l’eix econòmic i no dins de les mesures de l’eix social de la 
norma. 
 
Atès que l’article 51 de la Llei 18/2007 determina les condicions que han de reunir els 
promotors socials d’habitatge i els defineix com aquells que complint els requisits de 
l’article 50 de la llei, porten a terme promocions d’obra nova que, a l’empara dels 
plans d’habitatge, s’orienten a incrementar l’oferta d’habitatges amb protecció oficial 
a Catalunya, de manera principal, habitual, estable en el temps i concertada amb el 
Govern. 
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Atès que la recurrent no ha acreditat la seva condició de promotora social 
d’habitatge, cosa que confirma que la seva decisió de construir aquesta promoció 
d’habitatges amb protecció oficial, respon a una decisió empresarial, al marge que en 
el sòl on s’ubicarà, existeixi una reserva per a habitatges d’aquesta naturalesa, ja que 
lliurement podria haver decidit realitzar una altra promoció en un altre ubicació sense 
aquesta reserva. 
 
Atès que en virtut de tot el que s’ha exposat, la construcció d’habitatges amb 
protecció oficial, tot i que es pugui considerar que té caràcter social, aquest no 
reuneix el requisit de l’interès especial o la utilitat municipal que la faci mereixedora 
d’aquesta declaració per part del Ple de l’Ajuntament, tal com recull l’article 4.3. de 
l’ordenança fiscal núm. 5, ja que no es tracta d’una construcció d’habitatges 
destinada al sector de població més vulnerable, fet que queda confirmat en la pròpia 
modificació del Pla general metropolità en el sector on es desenvolupa aquesta 
construcció que reserva per a habitatge dotacional l’illa Alstom i que el segons la seva 
memòria el que es pretén amb la reserva per a habitatge protegit és un objectiu de 
caràcter econòmic, com és resoldre, en la mesura que sigui possible, l’elevació del 
preu de l’habitatge en el barri de El Pedró. 
 
Per tot això, el sotasignat, tinent d’alcalde d’Economia i Governança, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Xavier Vilajoana 
Eduardo en representació sense acreditar de l’empresa Esmerla Projectes 
Immobiliaris SL (registre d’entrada 06198, de 21/12/2018), en el que sol·licita que es 
revisi la documentació per tal de poder obtenir la bonificació de l’article 4.3 de 
l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, desestimada per Acord del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de 
novembre de 2018. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Esmerla Projectes Immobiliaris SL i al 
Departament de Política Territorial i Sostenibilitat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:32 al 00:08:07 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=392.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=392.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=392.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

 

Grup Municipal del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- AUTORITZAR LA NOVACIÓ DE LES OPERACIONS DE CRÈDIT 
CONCERTADES PER PROCORNELLÀ AMB L’ENTITAT FINANCERA CAIXABANK, 
CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES DEL 
PRÉSTEC HIPOTECARI NÚM. 9620-308-722441-92 I EL PRÉSTEC PERSONAL 
AVALAT PER L’AJUNTAMENT 9620-312-841856-05.- 
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Autoritzar la novació de les 
operacions de crèdit concertades 
per Procornellà amb l’entitat 
financera Caixabank, consistent 
en la modificació de les 
condicions financers de préstec 
hipotecari i préstec personal 
avalat per l’Ajuntament. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit presentat pel gerent d’Administració i Finances de l’Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ), en data 11 de 
desembre de 2018 (RGE núm. 48699), en el que manifesta que el Consell 
d’Administració de Procornellà reunit el dia 28 de novembre de 2018 va acordar 
aprovar la novació de dos préstecs que l’esmentada societat té subscrits amb 
CAIXABANK:  
 
Préstec Hipotecari número 9620-308-722441-92 
Préstec personal número 9620-312-841856-05 
 
Vista la proposta formulada per CAIXABANK en data 21 d’octubre de 2018, que 
s’adjunta a l’escrit citat, de novació de les referides operacions de préstec, consistent 
en: 
 
1. Ampliar / incrementar en 24 mesos el període de carència, sense allargar el 

venciment final de l’operació als préstecs núm. 9620-308-722441-92 i 9620-312-
841856-05. 

 
2. Modificar el diferencial de revisió del dos préstecs a Euribor Trimestral + 1,446. 
 
3. La quantitat total garantida no varia. 
 
Atès que les novacions proposades consisteixen en el refinançament dels préstecs 
referits amb dos objectius: allargar el període de carència d’amortització de 2 anys, 
sense allargar la data de venciment final, i rebaixar el diferencial sobre el tipus 
d’interès variable euribor a tres meses d’un 1,456% a un 1,446%. 
 
Atès que segons manifesta el gerent d’Administració i Finances de PROCORNELLÀ en 
la memòria econòmica i financera que ha presentat, aquestes modificacions 
permetran a la societat disposar d’un major capital circulant de tresoreria a curt/mig 
termini.  
 
Atès que PROCORNELLÀ es una societat mercantil dependent de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat classificada en el sector administracions públiques, segons 
consta a la Base de Dades Generals d’Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, la qual cosa significa que no es finança majoritàriament 
amb ingressos de mercat, cosa que comporta l’aplicació del règim d’autoritzacions 
establert a l’article 53 del TRLRHL.  
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Atès que segons es desprèn de l’informe d’Intervenció núm. 01/285/2018 que figura a 
l’expedient, les modificacions proposades no requereixen l’autorització de l’òrgan de 
tutela financera, ja que es pot considerar que es tracta de modificacions que no 
superen les condicions comunicades el seu dia a l’òrgan de tutela financera i, en 
conseqüència els seria d’aplicació el règim de comunicació que regulen els articles 3.5 
i 4.3 de l’Ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals.  
 
Atès que en conseqüència, i d’acord amb el que disposa l’article 3 de l’Ordre 
ECF/138/2007, aquestes modificacions estan subjectes al règim de comunicació. 
 
Atès que el Consell d’Administració de PROCORNELLÀ en sessió de 28 de novembre de 
2018 ha aprovat les novacions proposades. 
 
Atès que, segons disposen els articles 52.2 i 54 del TRLRHL, correspon a l’Ajuntament 
previ informe de la Intervenció General l’aprovació de l’atorgament d’avals i 
l’autorització de les operacions de crèdit que concertin les societats mercantils 
municipals.  
 
Atès que el préstec 9620-312-841856-05, està avalat per l’Ajuntament, tal com es va 
aprovar en sessió plenària de 25 de juliol de 2013. 
 
Atès que a les modificacions a que es refereix aquest expedient els resulta aplicable el 
mateix règim que a la concertació de noves operacions de crèdit.  
 
Vist que la Intervenció General ha emès l’informe preceptiu regulat a l’article 52.2 del 
TRLRHL. 
 
Atès que l’autorització de les modificacions proposades, tant de les condicions de les 
operacions de crèdit com de l’aval atorgat per l’Ajuntament al préstec 9620-312-
841856-05, és competència del Ple de l’Ajuntament segons el que disposa l’article 
22.1 n) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això, aquest Tinença d’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la novació de les operacions de crèdit concertades per 
PROCORNELLÀ amb l’entitat financera CAIXABANK, consistent en la modificació de les 
condicions financeres, que tot seguit s’indiquen: 
 
1.Préstec hipotecari número 9620-308-722441-92: 
 
a) Ampliació en 24 mesos del període de carència, sense allargar el venciment final 

de l’operació. 
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b) Establir en 144,6 punts bàsics (1,446%) al diferencial a aplicar sobre el tipus 
d’interès de referència.  

 
c) Aquesta novació no comporta cap comissió. 
 
d) Mantenir la resta de condicions contractuals.  
 
 
2.Préstec personal avalat per l’Ajuntament 9620-312-841856-05:  
 
a) Ampliació en 24 mesos del període de carència, sense allargar el venciment final 

de l’operació. 
 
b) Establir en 144,6 punts bàsics (1,446%) al diferencial a aplicar sobre el tipus 

d’interès de referència.  
 
c) Aquesta no novació comporta cap comissió. 
 
d) Mantenir la resta de condicions contractuals. 
 
Segon.- Autoritzar la modificació de les condicions financeres de l’aval atorgat per 
acord plenari de 25 de juliol de 2013, al préstec 9620-312-841856-05, en els termes 
expressats al punt primer. 
 
Tercer.- Comunicar les presents modificacions a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, d’acord amb el que regula l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a PROCORNELLÀ i a CAIXABANK.  

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:08 al 00:13:36 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=488.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=488.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=488.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal 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. 
 

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 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. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- FIXAR LA RETRIBUCIÓ DELS TREBALLADORS/ES CONTRACTATS 
EN EL MARC DELS PLANS DE XOC CONTRA L’ATUR I ALTRES PLANS I 
PROGRAMES PROMOGUTS O GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT DES DELS APROVATS PER L’EXERCICI 2019 EN 
ENDAVANT.- 
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Fixar la retribució dels 
treballadors/es contractats en el 
marc dels plans de xoc contra 
l’atur i altres plans i programes 
promoguts o gestionats per 
l’Ajuntament de Cornellà, des 
dels aprovats per l’exercici 2019 
en endavant. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès l’Acord de Junta de Govern Local aprovat en data 26 de setembre de 2016, Acord 
Social 2016-2020 per una ciutat Inclusiva i Igualitària, en el qual es marquen un eixos 
de treball a seguir amb uns objectius concrets, 
 
Donat que el punt 2.4.1 del citat acord recomana anàlisi i impuls d’un salari mínim 
local pels treballadors/es de l’Ajuntament de Cornellà amb l’objectiu de reduir les 
desigualtats salarials i els nivells de pobresa, 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà dona suport a la Moció del Grup d’ERC-AM en 
suport de la iniciativa ciutadana per un salari digne “Anem a mil” per un salari digne, 
 
Atès l’Acord de la Comissió Paritària de Negociació, Seguiment, Estudi i Interpretació 
del Conveni Col·lectiu i Pacte de Condicions del personal al servei de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat,que s’adjunta,  
 
Atès l’Informe del Cap de Recursos Humans. 
 
Per tot això, la President de la Comissió d’Economia i Innovació Informativa proposa 
al Ple Municipal, l’adopció del següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fixar  en 1.071,40 Euros mensuals, corresponents a un salari anual de 15.000 
euros a temps complert, la retribució dels treballadors/es contractats en el marc dels 
Plans de Xoc Contra l’Atur i altres Plans i programes promoguts o gestionats per 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat des dels aprovats en per l’exercici 2019 en 
endavant.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord als sindicats, Departament de Recursos Humans i als 
integrants signants de l’Acord Social. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
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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’AECornellà amb registre 
d’entrada 008496: 
... 
 
Addició, com a segon acord: 
 
<<Garantir que les retribucions de la plantilla municipal, de les empreses municipals i 
dels ens dependents no siguin inferiors en cap cas al Salari Mínim de 1.071,40 € 
(15.000 € anuals en 14 pagues).>> 
 
 
Addició, com a tercer acord: 
 
<<Assegurar que en les futures licitacions públiques s’adoptaran mesures normatives 
que condicionin a aquelles empreses subcontractades o receptores de recursos 
municipals, a adoptar el Salari Mínim de 1.071,40 € (15.000 € anuals en 14 pagues) al 
seu personal contractat.>> 

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

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de C’s: 
... 
 
Addició, com a segon acord: 
 
<<Garantir que les retribucions de la plantilla municipal, de les empreses municipals i 
dels ens dependents no siguin inferiors en cap cas al Salari Mínim de 1.071,40 € 
(15.000 € anuals en 14 pagues).>> 
 
 
Addició, com a tercer acord: 
 
<<Assegurar que en les futures licitacions públiques s’adoptaran mesures normatives 
que condicionin a aquelles empreses subcontractades o receptores de recursos 
municipals, a adoptar el Salari Mínim de 1.071,40 € (15.000 € anuals en 14 pagues) al 
seu personal contractat.>> 
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Addició al final: 
 
<<Sempre i quan això no contravingui el disposat al conveni col·lectiu sectorial que 
resulti d’aplicació.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:37 al 00:31:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=817.0 
 
 
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 de AECornellà, senyors/es Angel Camacho Hervás, German 

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

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 del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=817.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=817.0


 26 

 

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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE C’S 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

 

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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

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

Sanglas. 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 

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

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DE PSC-CP, ERC-
AM, ICV-EUIA-EP-E, CORNELLÀ EN COMÚ I LA REGIDORA NO ADSCRITA 
SENYORA MARIA CARMEN LÓPEZ ÁLVAREZ, REPRESENTATS AL CONSELL 
MUNICIPAL DE LES DONES DE CORNELLÀ AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA 2019 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

Moció PSC-CP, ERC-AM, ICV-EUIA-
EPE-E, Cornellà en Comú i la RNA, 
representats al Consell Municipal 
de les Dones de Cornellà amb 
motiu del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora 2019. 

MOCIÓ 
... 
 
El Dia internacional de la Dona Treballadora va ser institucionalitzat a les Nacions 
Unides l’any 1975 i se celebra cada 8 de març a tot el món. La finalitat d’aquesta 
diada és reivindicar els drets de les dones i aconseguir-ne la igualtat en tots els 
àmbits, així com la plena participació en el procés de desenvolupament social. També 
és un dia per valorar els avenços aconseguits, sensibilitzar la societat en la necessitat 
de canvis i defensar el paper clau de les dones en la història. 
 
A Cornellà de Llobregat, el Consell Municipal de la Dona i diferents plataformes i 
entitats commemoren des de fa vint-i-cinc anys aquesta diada amb actes 
reivindicatius per tota la ciutat, denunciant la discriminació i la desigualtat existents 
entre homes i dones. 
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Alhora també s’ha pretès anar més enllà i incidir en aquelles polítiques que ens ajudin 
a ser una ciutat veritablement igualitària i lliure de violències, incrementant la partida 
pressupostària, ampliant els serveis d’atenció a dones en situacions de violència 
masclista i generant nous projectes relacionats amb l’assoliment de la igualtat en 
l’àmbit municipal. 
 
S’ha avançat molt, però tot i així encara estem lluny d’aconseguir la igualtat real i 
persisteixen desigualtats en tots els àmbits de la vida, especialment en termes 
laborals, tal com assenyala el darrer informe realitzat per l’Observatori Comarcal i el 
Consell de les Dones del Baix Llobregat. 
 
La commemoració del 8 de març de l’any 2018 va ser un esdeveniment d’importància 
a nivell mundial, quan, amb el lema “si les dones paren, el món es para”, milers de 
persones van sortir al carrer, marcant un abans i un després en la visibilització de la 
lluita de les dones en defensa dels drets sexuals i reproductius i posant les cures al 
centre de la vida, conscienciant respecte del treball imprescindible que realitzen les 
dones a la llar i de la necessitat de descarregar-les de l’exclusivitat d’aquesta 
responsabilitat, i reivindicant els drets de les dones, així com la importància de lluitar 
contra la violència masclista. 
 
El Consell Municipal de les Dones i les entitats que en formen part volem: 
 

 Que siguin eliminades totes les formes de violència contra les dones i els menors 
en els àmbits públics i privats, incloent-hi el tràfic de persones i l’explotació sexual. 

 

 Que l’assetjament sexual i per raó de gènere a les empreses deixi de ser una de les 
situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral. També 
volem acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la 
desvalorització social dels sectors laborals feminitzats. 

 

 Que les dones no siguin invisibles en els mitjans de comunicació i sobretot que no 
sigui invisible la seva experiència laboral i professional. Perquè quan es 
representen les dones cal fer-ho amb tota la seva diversitat i evitar caure en les 
construccions de la feminitat estereotipades, poc diverses i sexistes. 

 

 Que es facin visibles les aportacions fetes per les dones en tots els camps al llarg 
de la història, tenint en compte que les seves contribucions han estat i són 
capdavanteres en la millora de tot el que afecta la vida quotidiana. 

 

 Que es treballi cap a la responsabilitat social en la distribució igualitària de les 
cures, deixant de considerar-les una càrrega. Que les necessitats dels infants, 
persones grans i persones dependents estiguin al centre de l’organització de la 
societat. 

 

 Que s’avanci per assolir la independència econòmica de les dones, per garantir la 
igualtat d’oportunitats real i per la llibertat individual. 
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 Que les estratègies d’igualtat dels àmbits directius siguin una prioritat real i no 
una eina de millora de la seva imatge corporativa i que es realitzi un seguiment i 
una avaluació del compliment dels plans d’igualtat de les empreses. 

 

 Que es revisin els permisos de maternitat i paternitat per si cal augmentar-los o 
millorar-los. Que la maternitat deixi de ser motiu de menys cotització i de major 
risc de pobresa per a les mares. 

 

 Que es condemnin totes les formes de violència masclista. Tots els dies les dones 
som víctimes de les violències, tant en l’àmbit afectiu i de parella com en els espais 
públics i laborals. Recordem que hi ha hagut 1000 feminicidis en els últims quinze 
anys i que 47 dones i 9 menors van ser assassinades l’any 2018, mentre que el 
2019 ja han estat assassinades 7 dones. 

 
El Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
continuarem treballant cada dia perquè les nostres reivindicacions per al 8 de març 
aconsegueixin una societat més justa i igualitària. 
 
Per tot això exposat, els grups municipals sotasignants, presentem al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prioritzar la lluita contra la violència masclista i, en aquest sentit, reivindicar 
la consolidació de la dotació econòmica al Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 
 
Segon.- Sumar-nos a les concentracions previstes per al dia 8 de març del 2019 a les 
12.00 hores a les places i portes dels ajuntaments i facilitar amb tots els mitjans 
materials, personals i de difusió la informació de les manifestacions, concentracions, 
activitats i actes que convoquen les associacions de dones en el 8 de març. 
 
Tercer.- Donar suport a la vaga laboral convocada pels sindicats i la proposada des 
dels moviments feministes internacionals, facilitant el seu desenvolupament pel que 
fa les treballadores i als treballadors el dia 8 de març. 
 
Quart.- Continuar desplegant el III Pla Transversal d’Igualtat de Cornellà, i incidir en 
els temes i les línies de la coeducació i el foment de la corresponsabilitat com a eixos 
fonamentals per a la transformació d’estereotips i el repartiment de rols segons el 
gènere. 
 
Cinquè.- Fomentar i sensibilitzar, mitjançant accions als centres escolars, la necessitat 
que les dones augmentin la seva presència als cicles formatius i a les carreres 
científiques i tecnològiques, visibilitzant les aportacions de les dones en aquests 
camps al llarg de la història i especialment de les dones científiques i de l’àmbit 
tecnològic de Cornellà de Llobregat, per a projectar la seva professió i contribuir a 
trencar estereotips. 
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Sisè.- Crear l’ordenança de regulació de la publicitat i propaganda, on específicament 
s’ha de vetllar perquè no hi hagi publicitat sexista a la ciutat. 
 
Setè.- Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de 
Recursos Humans i treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar 
també la visió de gènere en els procediments de contractació pública i garantir que 
aquests recaiguin en empreses o entitats que acreditin unes condicions laborals i 
salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris i plecs i en els 
plans de formació del personal de l’Ajuntament. 
 
Vuitè.- Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una 
revisió urbanística i de l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser 
lliures, no valentes”. 
 
Novè.- Declarar Cornellà de Llobregat municipi feminista. 
 
Desè.- Continuar lluitant, com a eix prioritari, per eradicar de la nostra ciutat totes les 
formes de violència que pateixen les dones i els menors i assegurar la protecció vers 
les violències físiques, psicològiques, sexuals i de qualsevol forma de mercantilització 
del seu cos. Enfortir la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i Menors. 
 
Onzè.- Expressar el rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l’eliminació 
o el menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència 
masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes i per a 
tota la societat en general. 
 
Dotzè.- Instar els grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats 
que aprovin la Llei d’Igualtat laboral per combatre els efectes discriminatoris dels 
contractes a temps parcial i les interrupcions de la vida laboral per motius de cura de 
menors i persones dependents, que persegueixi assolir l’obligatorietat i la igualtat en 
el permís de maternitat i paternitat i que concreti i ampliï les obligacions vers la 
realització, el contingut i els seguiments dels plans d’igualtat de les empreses, entre 
d’altres, com a eines bàsiques per lluitar envers la bretxa salarial i les segregacions 
horitzontals i verticals per raó de gènere que existeixen al món laboral. 
 
Tretzè.- Traslladar els acords al Consell Municipal de les Dones, als Partits 
representats al Congrés dels Diputats i als sindicats CCOO. UGT, CNT, CGT i 
Intersindical. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008498: 
... 
 
Addició, al final del quinzè paràgraf de l’exposició de motius: 
 
<<A més de les dades oficials, el web feminicidio.net comptabilitza 98 feminicidis l’any 
2018 i 14 el 2019 al conjunt de l’estat espanyol.>> 

... 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008501: 
... 
 
Addició, a continuació del quinzè paràgraf de l’exposició de motius: 
 
<<Que es reconeguin plenament els drets sexuals, reproductius i relacionals, incloent 
el dret a no tenir fills, el dret a la reproducció assistida de dones solteres, lesbianes i 
bisexuals, el dret a construir formes de relació diferents al matrimoni heterosexual i la 
família mononuclear, així com el dret a la salut, tot combatent les discriminacions i 
violències mèdiques que pateixen les dones pel sol fet de ser dones i que 
s’incrementen en el cas de lesbianes, bisexuals i trans.>> 

... 
 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008502: 
... 
 
Addició, a continuació del quinzè paràgraf de l’exposició de motius: 
 
<<Que es tingui en compte la realitat sociolaboral de les dones migrades, lesbianes, 
bisexuals i trans, que tenen majors dificultats per trobar feina i pateixen una major 
precarietat laboral.>> 

... 
 
 

 Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008504: 
... 
 
Addició, al final del tercer acord: 
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<<tot informant-los de les convocatòries oficials de la vaga, de les motivacions dels 
sindicats convocants i de la proposta formulada pels sindicats i el moviment feminista 
que siguin els homes els qui prioritàriament assumeixin els serveis mínims i les 
tasques de cura.>> 

... 
 

 Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008505: 
... 
 
Addició, com a nou acord: 
 
<<Instar el govern de la Generalitat de Catalunya que recuperi la vigència íntegra de 
la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que va ser 
anul·lada parcialment pel Tribunal Constitucional espanyol.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:31:25 al 01:11:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=1885.0 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
la votació conjunta de les esmenes núm. 1, 2, 3, 4 i 5 del Grup Municipal 
d’AECornellà, proposta respecte de la qual no es manifesta cap oposició. 
 
 
VOTACIÓ CONJUNTA DE LES ESMENES NÚM. 1, 2, 3, 4 I 5 DEL GRUP 
MUNICIPAL D’AECORNELLA 

 
Les esmenes són rebutjades per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

 

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

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=1885.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=1885.0
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal del PP, senyor 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. 
 

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

Sanglas. 
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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. 

 

Abstenció: 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, PER 
RECLAMAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA ELS RECURSOS I LES 
INVERSIONS NECESSÀRIES PER CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció PSC-CP, per reclamar a la 
Generalitat de Catalunya els 
recursos i les inversions 
necessàries per Cornellà de 
Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
En els darrers anys, a Cornellà, s’ha fet un esforç considerable per poder ampliar la 
resposta de la ciutat davant les conseqüències de la crisi econòmica i les conseqüents 
retallades en el sector públic, intentant corregir les desigualtats, garantint en tot 
moment la dignitat de la vida i el treball de les persones, la convivència, l’equitat i la 
cohesió social. 
 
Moltes de les iniciatives que s’han dut a terme pel que fa a les polítiques municipals 
han anat dirigides als col·lectius socials amb més dificultats o a processos identificats 
d’exclusió o risc d’exclusió, vetllant en tot moment per la millora de la cohesió social i 
la inclusió. 
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Des de l’Ajuntament s’impulsen des de fa anys actuacions vinculades a l’ocupació, 
l’educació i els serveis socials que permeten garantir l’equitat, la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats, i es realitzen esforços fins i tot més enllà de les seves pròpies 
competències com a ens local en forma d’inversions, i en programes i projectes socials 
de caire integral. 
 
Així, un dels objectius transversals de ciutat ha estat evitar que el risc d’exclusió social 
segueixi present a la nostra societat i es perpetuï no només entre les persones 
aturades, sinó també per a aquelles les persones que, tot i treballar, no poden arribar 
a cobrir les seves necessitats bàsiques. 
 
Per altra banda, les competències en matèria d’execució i promoció de polítiques 
actives d’ocupació queda regulada a nivell estatal pel Reial decret legislatiu 3/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’ocupació i per l’Estatut 
d’Autonomia de 2006 i els ajuntaments únicament apareixen en aquesta matèria com 
a entitats que poden promoure “activitats complementàries” en matèria d’ocupació i 
lluita contra l’atur, tal i com queda reflectir al 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, així 
com també a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest marc competencial els Ajuntament s’han vist amb la necessitat 
d’augmentar els recursos tècnics i materials per fer front a una realitat d’atur creixent 
i de desmantellament de les estructures productives i destrucció d’ocupació. 
 
Per altra banda, és un fet àmpliament constatable que les polítiques actives 
d’ocupació, tot i no ser una competència pròpia dels ens locals, s’han constituït en un 
element indispensable a l’hora de solucionar els problemes d’atur, subocupació, 
mancances formatives i desajustaments entre l’oferta i la demanda a nivell local. 
 
Pel que fa a les iniciatives dutes a terme a nivell social, en la implementació d’un 
programa com el de Renda garantida de ciutadania (RGC), que pretén garantir que 
tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al 
manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència, 
ha quedat palès que es torna a carregar sobre els ens locals les deficiències del 
sistema, i de manera especial pel que fa a la cobertura de les necessitats bàsiques, en 
un escenari caracteritzat per l’escassa transparència i la manca d’accés a la 
informació global al municipi. 
 
Per altra banda, en la implementació del nou model d’intervenció socio-educatiu no 
residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, la 
comarca del Baix Llobregat no està entre les zones prioritàries, i es deixa de banda a 
municipis com el nostre que presenten indicadors elevats de vulnerabilitat social i als 
quals des de fa anys s’estan realitzant contractes de prestació de serveis per donar 
atenció als infants en situació de risc i a les seves famílies. 
 
També, pel que fa a l’àmbit dels afers socials, tot i que la Generalitat de Catalunya 
s’ha compromès recentment a planificar i augmentar els recursos per a l’atenció a la 
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dependència, la realitat és que la mesura esdevindrà insuficient si, com tot sembla 
indicar, el reforç dels equips de valoració no va acompanyada d’una tramitació àgil 
dels Programes Individuals d’Atenció (PIAS). La situació continuarà sent molt 
complexa, amb la pressió afegida cap els ens locals, que han de fer un sobreesforç pel 
que fa a la dotació de recursos humans i poder garantir d’aquesta manera una major 
eficiència en la seva gestió i tramitació. 
 
En la mateixa línia, en determinats serveis específics com ara bé el Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), l’augment exponencial de 
demandes d’atenció en els darrers anys ha suposat també un increment del temps 
d’espera per a l’atenció dels infants i les seves famílies i que la falta de finançament 
no ha permès disminuir. 
 
Reivindiquem les polítiques socials com a eixos que han de vertebrar qualsevol 
projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en aquesta matèria és 
la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat 
d’oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat el recolzament 
en aquestes iniciatives que es desenvolupen a nivell local. 
 
Per això demanem a la Generalitat de Catalunya: 
 
- Augment dels programes destinats a donar suport econòmic al reforçament de les 

estructures tècniques i materials dels projectes que es duen a terme a l’àmbit 
municipal en matèria de polítiques actives d’ocupació. 

 
- Millora i ampliació de les línies de finançament de les polítiques d’ocupació: Plans 

d’Ocupació i polítiques de formació ocupacional amb més recursos, facilitant la 
creació de xarxes públic-privades a nivell territorial que permetin donar una oferta 
millor i més amplia. 

 
- Reorientació de la programació del SOC, tot reconsiderant la seva posició envers 

els ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
- Millora dels mecanismes d’atenció als demandants d’ocupació, per tal de facilitar i 

millorar la coordinació entre els serveis locals d’ocupació i les Oficines Territorials 
d’Ocupació de la Generalitat, així com entre la resta d’actors existents al territori. 

 
- Revisió del procediment de tramitació i resolució del programa Renda garantida 

de ciutadania (RGC), reduint els terminis i facilitant la gestió administrativa dels 
expedients, amb la implementació per via telemàtica d’aquelles utilitats que no té 
desenvolupades. 

 
- Revisió la implementació del model d’intervenció socio-educatiu no residencial per 

a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (SIS) i considerar el seu 
replantejament no només com a una via per accedir a la prestació econòmica que 
garanteix el contracte programa, sinó en la línia de constituir-se en un model 



 
 

 
 

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

 

 37 

fermament consolidat, amb la dotació dels professionals necessaris que permetin 
poder donar una millor i major atenció als infants. 

 
- Ampliació de l’oferta de recursos per donar cobertura social i legal a la situació 

d’aquelles persones o famílies en situació de desnonament amb habitatge tant de 
lloguer com en propietat. 

 
- Assumpció del rol d’agent intermediari entre les entitats bancàries amb fons voltor 

i les entitats socials pel dret a l’habitatge. 
 
- Dotació de més recursos per a l’atenció a les persones en situació de dependència 

que permetin alleugerir la tramitació d’expedients per professional, i poder 
diferenciar així entre aquells que es poden considerar de tramitació simple 
d’aquells que requereixen un seguiment i gestió més intensius. 

 
- Inclusió de la ciutat de Cornellà de Llobregat en iniciatives o programes pilot que 

puguin abordar l’atenció i gestió social i legal de situacions vinculades a aquelles 
persones o famílies en situació de desnonament amb habitatge tant de lloguer 
com en propietat. 

 
Per tot això exposat, el grup municipal socialista presenta al Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que dins de les seves competències en 
matèria de polítiques d’ocupació, benestar social i família, doni compliment a les 
reclamacions i demandes, dotant a l’Ajuntament de Cornellà dels recursos suficients 
per poder desenvolupar les polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local 
abans esmentats, així com incorporant recursos suficients per a les polítiques de 
benestar social que permetin promoure la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania, reforçar els processos d’integració social i combatre els fenòmens 
d’exclusió o marginació. 
 
Segon.- Donar trasllat de la moció a la Generalitat de Catalunya, als grups polítics 
municipals, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a 
l’Associació Catalana de Municipis. 

... 
 
 
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 008824: 
... 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a que dins de les 
seves competències en matèria de polítiques d’ocupació, benestar social i família, 
estableixin les mesures necessàries per donar compliment i calendaritzar les 
reclamacions (...) 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:11:54 al 01:41:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=4314.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió el 
senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal d’AECornellà, la 
senyora Emilia Briones Matamales, Portaveu del Grup Municipal del PSC-CP 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. 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor German Medina, Regidor del Grup Municipal d’AECornellà. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 

 
Sotmesa a votació 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’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=4314.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=4314.0
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Grup Municipal de AECornellà, senyor/a Angel Camacho Hervás 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 del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyor German Medina Martín. 

 
 
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 del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

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

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

Martínez Rodríguez. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyor/a Angel Camacho Hervás 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 d’ERC-AM, senyor/a Raquel Albiol i Gilabert i Ignasi Doñate i 

Sanglas. 
 

Grup Municipal de AECornellà, senyor German Medina Martín. 

 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor German Medina, Regidor 
del Grup Municipal d’AECornellà. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE AECORNELLA, PER 
A LA PRESERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL DEL SECTOR RIBERA-SALINES.- 

Moció AECornellà, per a la 
preservació de l’entorn natural 
del sector Ribera-Salines. 

MOCIÓ 
... 
 
A dia d’avui, Cornellà de Llobregat és una de les ciutats més populoses de Catalunya: 
amb gairebé 89.000 habitants, és la tretzena ciutat més poblada del país però la 
cinquena pel que fa a densitat de població (12.691,28 hab/km2, xifra que augmenta 
fins als 45.000 hab/km2 en zones concretes, com ho és el barri de Sant Ildefons). 
 
La fotografia actual de Cornellà doncs, és la d’un territori de menys de 7km2 que, per 
la seva situació geogràfica, molt propera a Barcelona, pel fet que va esdevenir un dels 
puntals de la industrialització del país ja a principis del segle XIX, però encara més a 
partir de 1950, ha sofert una urbanització intensiva i, ben sovint, sense planificació 
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global i dins la lògica del lucre d’uns pocs. Durant les darreres dues dècades, el canvi 
de l’orientació industrial de la ciutat per esdevenir el macro centre comercial de 
Barcelona no ha capgirat aquesta realitat. 
 
Aquesta inèrcia constructiva i especulativa, malauradament una pràctica ben viva a 
dia d’avui, ens ha deixat una ciutat plena de totxo i ciment i un espai urbà que amb 
prou feines arriba als 7 m2 de zona verda per habitant, mentre que l’OMS ha 
establert que les ciutats han de tenir entre 10 i 15 m2/hab d’àrees verdes ja que les 
considera imprescindibles pels beneficis que comporten per al benestar físic i 
emocional de les persones i perquè contribueixen a la descompressió de la ciutat, 
fent-la més habitable i saludable així com també són espais essencials pel seu paper 
mediambiental i com a garants de la biodiversitat urbana. 
 
A la manca d’espais verds a Cornellà s’hi sumen d’altres problemàtiques derivades de 
l’alta densitat de població, de la intensitat de l’activitat humana i del creixement 
urbanístic desaforat, com ara: 
 

 Edificis envellits i amb baixa eficiència energètica 
 

 Predominància de la mobilitat en vehicle privat a motor de combustió 
 

 Gestió dels residus deficient, que no aspira a complir els objectius marcats 
 

 Gran nombre de centres comercials i manca de polítiques de foment del consum 
responsable 

 

 Qualitat de l’aire 
 

 Qualitat acústica 
 

 Accessibilitat a l’habitatge 
 

 Canvi climàtic 
 

 Biodiversitat 
 
Davant d’aquesta situació, que compromet el present i el futur de la nostra ciutat, cal 
que a Cornellà s’iniciï una transició ferma cap a una ciutat sostenible, entesa aquesta 
com a part necessària d’un canvi a nivell global que superi un sistema econòmic i de 
relacions, el neoliberalisme, que ens ha conduït a l’abisme i al col·lapse 
mediambiental. 
 
El sector Ribera-Salines, la darrera zona sense edificar de la ciutat, am una superfície 
de 54 ha., pot esdevenir una oportunitat en tot aquest context de creixement 
desmesurat i representar un canvi de dinàmica per no comprometre el futur de la 
ciutat de manera irreversible. Aquesta zona pot ser punta de llança en la voluntat de 
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preservar i potenciar l’agricultura ecològica, la biodiversitat i el paisatge, així com 
representar una nova zona d’esbarjo per a les cornellanenques i mantenir-se com a 
autèntic pulmó verd de Cornellà. Fent-hi les actuacions pertinents, pot ser una 
barrera verda contra la contaminació acústica i ambiental, totalment necessari vistos 
els indicadors exposats. 
 
En una de les ciutats més densament poblades del país i del conjunt d’Europa, el 
creixement indefinit no pot ser una solució. La previsió de l’Àrea Residencial 
Estratègica Ribera Salines, que proposa la construcció de gairebé 3.000 habitatges i la 
destrucció del potencial verd d’aquesta ciutat, representaria el col·lapse absolut de la 
ciutat, tant en termes demogràfics, com mediambientals, com pel que fa a la 
prestació adequada dels serveis públics. Una adequada planificació de la política 
d’habitatge de manera coordinada amb la resta de municipis de l’entorn pot 
representar una solució per compartir amb el territori els reptes del creixement 
demogràfic en equilibri amb la garantia del dret a un habitatge digne i de la 
preservació del medi ambient. 
 
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.- Iniciar el procediment per deixar sense efectes l’Àrea Residencial Estratègica 
Ribera-Salines. 
 
Segon.- Proposar la inclusió del Sector Ribera Salines en el Parc Agrari del Baix 
Llobregat. 
 
Tercer.- Iniciar la redacció d’un projecte que contempli: 
 

 El conreu dels camps que actualment estan en estat d’abandó, donant la formació 
necessària als pagesos perquè facin producció ecològica. 

 

 Donar prioritat a l’accés a l’explotació dels camps a les cornellanenques en atur o 
en risc d’exclusió social. 

 

 Crear una xarxa de coneixement entre els pagesos vells i els nous per garantir la 
transmissió intergeneracional de la professió. 

 

 Crear sinergies entre els productors i els restauradors, els centres educatius, els 
mercats municipals, etc. per tal de donar sortida als productes agrícoles en el que 
ha de ser una aposta ferma de l’Ajuntament de Cornellà per un sistema alimentari 
sostenible i per la sobirania alimentària. 

 
Quart.- Creació d’una barrera vegetal que aïlli la zona de Ribera-Salines però també 
la resta de la ciutat de la contaminació acústica i atmosfèrica produïda pel trànsit 
rodat del Cinturó del Litoral. 
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Cinquè.- Creació d’una granja-escola a la zona amb els següents objectius: 
 

 Donar a conèixer la zona agrícola del Delta del Llobregat i també la seva 
biodiversitat mitjançant activitats dirigides als centres educatius de la ciutat i 
també a entitats i col·lectius. 

 

 Garantir la preservació de les espècies d’horta autòctones. 
 

 Reforçar el model d’ensenyament vivencial. 

... 
 
 
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 008663: 
... 
 
Esmena de Modificació de l’Acord Segon 
 
Segon.- Reordenar els usos del sector amb la inclusió total o parcial del Sector Ribera 
Salines en el Parc Agrari del Baix Llobregat, tenint també en compte les necessitats de 
mobilitat, zones verdes, horts urbans i espais de lleure d’ús públic. 
 
 
Esmena de Modificació i Addició de l’Acord Quart 
 
Quart.- Estudiar la creació d’una barrera vegetal o de mesures que redueixin la 
contaminació acústica i atmosfèrica produïda pel trànsit rodat pel Cinturó Litoral, a la 
zona de Ribera Salines i al llarg d’aquesta via. 
 
 
Esmena de Modificació de l’Acord Cinquè 
 
Cinquè.- Creació d’una granja-escola a Cornellà amb els següents objectius: (...) 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Alternativa d’Esquerres per 
Cornellà i Pirates (AECornellà) 
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 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornellà: 
... 
 
Substitució de l’exposició de motius per: 
 
<<Atès que el grup polític municipal d’Alternativa d’Esquerres de Cornellà i Pirates va 
presentar el 22 de febrer, amb número de registre d’entrada 008136, una moció per a 
la preservació de l’entorn natural del sector Ribera-Salines. 
 
Atès que el grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya va presentar 
el 27 de febrer, amb número de registre d’entrada 008620, una moció alternativa. 
 
Atès que el desenvolupament urbanístic de la darrera zona sense edificar de la ciutat 
constitueix una qüestió especialment transcendent, d’important interès ciutadà i de 
gran impacte mediambiental, paisatgístic i social. 
 
Atès que la presa de decisions irreversibles sobre un tema tan sensible i rellevant no 
es pot dur a terme sense el necessari debat i ampli consens entre els cornellanencs i 
cornellanenques. 
 
Proposem al ple l’adopció dels següents:>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
008620. 
... 
 
Cornellà, com a ciutat que pertany a l’àmbit metropolità de Barcelona, comparteix les 
característiques essencials d’aquest entorn territorial, i conforma la fisonomia 
concreta d’una ciutat compacta. El model urbà de la ciutat metropolitana és intens, 
fet que assegura un creixement sostenible en front un creixement dispers difícil de 
gestionar. Aquest model possibilita que l’habitatge i l’activitat econòmica convisquin 
de forma adequada, determina el transport públic com a eix central per la mobilitat, i 
permet defensar la garantia d’una amplia xarxa d’equipaments públics (social, 
educatiu, salut, esportiu, lúdics..) en contraposició a un espai urbà de creixement de 
baixa o mitja densitat. 
 
A la nostra ciutat tots els indicadors manifesten que hi ha una important demanda 
d’habitatge, tal i com es constata analitzant les dades del registre de sol·licitants 
d’habitatge, i les previsions en diferents plans territorials i sectorials també ho 
indiquen. 
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Les necessitats de creixement de les poblacions van lligades als requeriments socials, 
culturals, econòmics i territorials de les ciutats. Òbviament aquesta planificació del 
territori en aquest sector en concret, ens ha de permetre passar dels 9’8 m2 de zona 
verda actual a tenir 15m2, però també ha de preveure el creixement sostenible de la 
ciutat per tal de satisfer l’augment en la demanda de sòl per habitatges a un preu 
assequible, així com estructurar la façana de la ciutat davant el riu. L’aposta del futur 
desenvolupament del Pla Ribera-Salines, ha de permetre desenvolupar la trama 
urbana de la zona nord-oest, identificar la façana sobre el riu, així com crear un nou 
àmbit de centralitat urbana a l’entorn de la futura estació dels FF.CC i al costat del 
barri Centre i Riera, que dinamitzarà aquesta part de la ciutat. És un sector de 
creixement de la ciutat on es poden localitzar les reserves de zones verdes, habitatge 
social i infraestructures que la ciutat necessita de forma equilibrada pel seu 
desenvolupament. 
 
Cal tenir present que els paràmetres del ARE del sector de Ribera-Salines actualment 
vigent, responen a la realitat del moment en que va ser aprovat (2009) i contemplen 
un repartiment de sostre destinat a habitatge, a activitat econòmica i una reserva de 
sòls públics. 
 
En aquests darrers anys, hem considerat oportú revisar els paràmetres i diferents 
actuacions previstes en el planejament inicial, amb criteris que continuïn garantint la 
viabilitat del sector i valorant diverses alternatives per a definir el desenvolupament 
d’importants reserves d’habitatge protegit i cessions de sistemes i alhora reduir la 
densitat d’habitatges i el sostre assignat. 
 
A tal efecte, s’està treballant amb els següents criteris bàsics: 
 
Ampliar la reserva de sòls públics, de manera que bona part de les cessions 
destinades a equipaments siguin destinades al foment, i consolidació d’un nou espai 
de reserva natural de la ciutat, de manera que es pugui configurar com a porta 
d’entrada al Parc Agrari del Baix Llobregat. 
 
Establir una distribució d’espais lliures que permetin la connexió amb el riu i amb la 
resta de sòls públics de la ciutat. 
 
Mantenir la reserva del 80% d’habitatge protegit. 
 
Incorporar la qualificació d’habitatge protegit de lloguer en una proporció superior al 
30% del sostre protegit. 
 
Reduir el sostre d’activitat econòmica. 
 
Plantejar una actuació entorn als nous edificis residencials, d’espais que conformin 
diferents usos de platja verda, horts urbans, jardins, ... i així mateix revisar la densitat 
i el sostre residencial assignat. 
 



 46 

 
Per tot això, el grup municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic.- Instar als departaments corresponents de l’Ajuntament ha continuar definint 
els nous paràmetres d’actuació al Sector Ribera-Salines, que permetin garantir i 
ponderar els factors paisatgístics, naturals, socials, presencia d’equipaments públics i 
econòmics que han d’estar present en el desenvolupament d’aquest sector, i ho facin 
viable. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:41:18 al 02:24:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=6078.0 
 
 
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 esmenes 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: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=6078.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=6078.0
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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. 
 

Abstenció: 
 

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

Martínez Rodríguez. 
 
 
A les dinou hores vint-i-tres minuts es fa un recés a instàncies del senyor 
Alcalde, reprenent-ne la sessió a les dinou hores i quaranta minuts, amb 
l’assistència dels 23 regidors i regidores presents al començament, de 
l’Interventor de l’Ajuntament i d’aquest Secretari. 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE AECORNELLA, PER 
A LA SUPRESSIÓ DE LA <<UNITAT DE SEGURETAT CIUTADANA>>. 

Moció AECornella, per a la 
supressió de la <<Unitat de 
Seguretat Ciutadana>>. 

MOCIÓ 
... 
 
El setembre del 2011 l’Ajuntament de Cornellà va posar en marxa la Unitat de 
Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana (USC). Es tracta d’una unitat d’excepció, 
amb uniformes i vehicles propis, popularment coneguda com a <<antiavalots>>, que 
no està prevista al Pla Local de Seguretat (Plasecor), que significa una extralimitació 
en les funcions de la Guàrdia Urbana i que ha estat envoltada de diverses polèmiques 
des de la seva creació. 
 
En el moment de la creació de la USC, es va implantar únicament al barri de Sant 
Ildefons, amb una clara voluntat de criminalitzar determinades zones de la ciutat per 
la seva realitat socioeconòmica i la seva composició demogràfica. De fet, diversos 
col·lectius han denunciat la persecució per part d’aquesta unitat de determinats grups 
de cornellanencs i cornellanenques amb criteris arbitraris i discriminatoris com el seu 
origen geogràfic. 
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En el seu informe de 2016, el Síndic de Greuges constata <<manca d’informació>>, 
<<imprecisions>> i <<serioses anomalies>> en un cas denunciat per un ciutadà, que 
en un escrit adreçat a l’Alcalde el 12 de juliol de 2016 parlava d’<<un ús abusiu cap a 
la meva persona amb contínues identificacions i escorcollis sense fonament ni 
justificació>>, així com d’agressions físiques. 
 
Són igualment greus els fets protagonitzats per la USC durant la vaga general del 
passat 21 de febrer. Durant aquella jornada, convocada de forma legal, els agents de 
la USC van impedir l’accés de piquets informatius a centres de treball de Cornellà, en 
una clara vulneració del dret a vaga dels treballadors i treballadores i del seu dret a 
informar dels motius de la convocatòria i del dret a secundar-la. De la mateixa 
manera, van bloquejar l’accés a l’estació de Rodalies, en una nova vulneració del dret 
de reunió, atès que es va impedir que cornellanencs i cornellanenques accedissin de 
manera pacífica al servei ferroviari per desplaçar-se a una manifestació, així com del 
dret a la circulació, que l’ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
que fixava els serveis mínims vinculava clarament al manteniment dels serveis de 
transport de viatgers. 
 
En definitiva, la Guàrdia Urbana no pot extralimitar-se en les seves funcions, vulnerar 
en les seves actuacions drets fonamentals o basar la seva activitat en l’exigència del 
compliment de la llei mitjançant la coacció, la força i la intimidació. Cal un nou model 
que passi per potenciar la convivència i la cohesió social de la ciutat així com la 
voluntat de superar totes les formes de discriminació social. 
 
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.- Suprimir la Unitat de seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana de Cornellà 
de Llobregat. 
 
Segon.- Reorganitzar la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat, perquè les seves 
funcions se centrin en el manteniment de la convivència i la cohesió social. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquesta moció a les entitats de la ciutat i al Síndic 
de Greuges. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:42:14 al 03:19:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=9734.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=9734.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=9734.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

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

 

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

Medina Martín i Meritxell Romances Cuxart. 
 

Vots en contra: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE C’S, PER A 
PROMOURE LA LIMITACIÓ DE MANDATS MUNICIPALS.- 
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Moció C’s, per a promoure la 
limitació de mandats municipals. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els últims anys el descontentament de la societat amb la classe política és manifest 
i alarmant. Les principals causes són els càrrecs electes que s'eternitzen en els seus 
llocs de representació, els nombrosos casos de corrupció lligats a les xarxes 
clientelars, l'enriquiment il·lícit o el finançament il·legal dels partits. Tot això ha 
provocat una desafecció de la ciutadania amb la classe política, en la qual no creuen 
ni confien veient-se perjudicat en última instància, el sistema democràtic que 
vertebra la nostra societat. 
 
És prioritari, dins d'un pla de regeneració democràtica, recuperar la confiança en els 
representants públics. Considerem, més enllà de proclames i acords mancats de 
contingut, que en totes les administracions públiques s'han d'adoptar mesures 
concretes que confirmin el nostre compromís amb la tan necessària i demandada 
regeneració democràtica. 
 
Entenem que la feina dels dirigents polítics és de servei als ciutadans. Tot càrrec 
electe ha de tenir present la vocació de servei públic, i segons el nostre parer, aquesta 
només és efectiva si es desenvolupa durant un temps limitat. En aquest període 
limitat es pot desenvolupar un programa polític, treballar per a millorar la institució i 
després s'han de donar pas a nous projectes i idees, a altres persones que dinamitzin i 
enriqueixin la labor dels representants públics. 
 
En el cas de la nostra ciutat, en 40 anys d'ajuntaments democràtics hem tingut tres 
alcaldes (Frederic Prieto des de 1979 a 1985), José Montilla (1985 a 2004) i Antonio 
Balmón (2004 – actualitat). Els dos últims alcaldes han governat 19 anys i 15 anys 
respectivament. 
 
Considerem que un projecte polític pot i ha de desenvolupar-se en vuit anys de 
mandat. El contrari afavoreix que aquest s'estanqui i contribueix a la 
professionalització de la política, donant lloc al fet que s'adquireixin vicis que allunyen 
la política dels ciutadans, creació de xarxes clientelars i distancien als propis 
representants de la vocació de servei públic que ha de prevaler abans de res. 
 
Tenint en compte tot l'exposat, sol·licitem al Ple de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de la Nació a promoure la reforma de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General limitant a dos mandats, sense 
caràcter retroactiu, l'exercici del càrrec d'Alcalde/Alcaldessa. 
 
Segon.- Adoptar mitjançant compromís municipal de tots els grups polítics presents 
en el ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, perquè durant el temps que tardi a 
contemplar-se i/o tramitar-se aquesta limitació, s'exerceixi en comú acord. Aquesta 
limitació municipal serà per a dos mandats consecutius de l'exercici del càrrec de 
l’Alcalde/Alcaldessa, ampliable a la resta de membres de l'equip de govern. 

... 
 
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’AECornellà amb registre 
d’entrada 008507: 
... 
 
Addició, al final del primer acord: 
 
<<i de regidor o regidora>> 
 
 
Substitució, al segon acord, de l’expressió <<ampliable a la resta de membres de 
l’equip de govern>> per: 
 
<<i de regidor o regidora>> 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008508: 
... 
 
Addició com a nou acord: 
 
<<Instar el govern espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya que impulsin la 
reforma i l’aprovació, respectivament, de la legislació electoral perquè prevegi la 
limitació de mandats, la incompatibilitat entre càrrecs d’elecció directa, el dret a vot a 
tota la població resident des dels 16 anys, l’elecció mitjançant llistes obertes o 
desbloquejades proporcionals i la revocabilitat dels càrrecs electes.>> 

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

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC-AM amb registre 
d’entrada 008831: 
... 
 
Esmena de Modificació de l’Exposició de Motiu: 
 
Substituir el quart i cinquè paràgraf per: 
 
Els ens locals necessiten un replantejament del seu funcionament en diversos àmbits i 
cal que els canvis necessaris es plantegin en el marc d’un debat ampli sobre com 
millorar la qualitat democràtica de les institucions més properes a la ciutadania. 
 
Considerem que cal abordar de manera immediata la necessària regeneració 
democràtica en el sistema d’elecció dels governs locals amb la finalitat, entre altres, 
d’apropar les persones candidates i electes als i les votants. Creiem que cal obrir un 
debat ampli que contempli canvis de fons en el sistema electoral i no només solucions 
puntuals sobre la limitació de mandats. Volem poder parlar també de la implantació 
de les llistes obertes i desbloquejades, volem debatre sobre la limitació de mandats, 
sobre la no inclusió d’investigats a les llistes i el compromís de cessament d’electes 
imputats així com també replantejar-nos la qüestió dels aforaments. 
 
 
Esmena de Modificació de l’Acord Primer: 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a promoure un debat general sobre la reforma de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, amb participació 
del món local de forma efectiva, que plantegi entre altres propostes la durada dels 
mandats actuals i la seva limitació, les condicions i disponibilitats dels càrrecs 
electorals, el dret a vot des dels 16 anys, la modificació del procés electoral i es pugui 
estudiar, amb la finalitat d’apropar les persones candidates i electes als votants, la 
implantació de llistes obertes i desbloquejades, la no inclusió d’investigats a les llistes 
així com el compromís de cessament d’electes imputats. 

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

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal d’AECornellà: 
... 
 
Esmena de modificació: 
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On posa dos mandats s’especifiqui “consecutius o no” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
008626. 
... 
 
En els darrers anys el món local ha manifestat la seva preocupació per la manca de 
reformes del seu actual marc jurídic, donat que aquest s’hauria d’adequar a les noves 
realitats culturals, socials, econòmiques, i atendre la necessària i urgent millora del 
seu finançament. 
 
Tampoc podem oblidar, que la normativa que regula l’activitat local, ha sofert 
retallades de competències, limitacions pressupostàries, i reformes dels seus 
procediments jurídics, que com a conseqüència d’aquestes han disminuït les seves 
competències i reduït l’autonomia local. Això ha provocat indignació en relació a 
l’absència i clarificació dels recursos i sistemes de gestió suficients per atendre 
l’exercici de les competències municipals. 
 
Aquestes evidències i les conseqüències que se’n deriven, ens fa considerar la 
necessitat de construir i reflexionar sobre noves propostes que garanteixin un 
funcionament estable i permetin el compliment dels compromisos de l’acció de 
govern, així com abordar les condicions i disponibilitats dels càrrecs electes 
municipals. 
 
També ha quedat palès la dificultat d’impulsar i implantar els programes de govern 
en un mandat, donat que per desenvolupar, executar i consolidar projectes d’acció 
local, és necessari i precís ampliar més l’actual temps de mandat de quatre anys. 
 
Aquestes limitacions i altres dificulten la trajectòria i el funcionament del món local, 
per poder donar respostes immediates a les necessitats de la ciutadania, per aquest 
motiu és necessari establir noves reformes amb garanties jurídiques, que serveixin per 
afrontar amb seguretat i estabilitat la governança municipal i eviti la seva paràlisi. 
 
Per tot això, el grup municipal socialista de Cornellà de Llobregat, proposa al Ple 
Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a promoure una reforma de la Llei del Règim 
Electoral General, amb participació del món local de forma efectiva, que reculli entre 
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altres propostes, l’ampliació de la duració dels mandats actuals, passant de 4 a6 
anys, les condicions i disponibilitats dels càrrecs electes entre elles la limitació de 
mandats, i la modificació del procés electoral local en una línia similar al sistema 
francès, que es desenvolupa a dues voltes. 
 
Segon.- Donar trasllat del contingut del present acord a la Presidència del Govern de 
l’Estat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:19:21 al 03:46:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=11961.0 
 
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 esmenes 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: 
 

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

Sanglas. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=11961.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=11961.0
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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. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC-AM, PER 
IMPLEMENTAR LES PARADES INTERMÈDIES A L’AUTOBÚS URBÀ NOCTURN 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció d’ERC-AM, per 
implementar les parades 
intermèdies a l’autobús urbà 
nocturn de Cornellà de Llobregat. 

MOCIÓ 
... 
 
L’AMB ja està fent una prova pilot de parades intermèdies a demanda per a dones i 
menors d’edat al Nitbus, el servei d’autobusos nocturns metropolitans de l’AMB, N1 i 
N9. 
 
Aquest nou servei a demanda, que ja està implementat en altres ciutats de l’estat 
espanyol i d’Europa, permetrà a les dones i menors de 18 anys sol·licitar en quin punt 
baixar dels autobusos nocturns. Aquesta parada permetrà i facilitarà a aquestes 
usuàries i menors aproximar-se el màxim possible al seu punt de destinació i haver de 
caminar tan poc temps com sigui possible soles. 
 
A Cornellà de Llobregat hi circulen tres línies de transport col·lectiu nocturn com són 
la N13, la N14 i la N15. El sistema de funcionament requerirà avisar el conductor del 
lloc aproximat on es vol fer la parada quan no sigui una parada programada en la 
línia nocturna. A continuació el conductor decidirà el lloc més segur per aturar-se. Es 
tracta d’efectuar parades intermèdies a demanda, dins de la ruta oficial de la línia. 
 
Per assegurar que es dugui a terme en llocs amb unes característiques mínimes de 
seguretat per la persona sol·licitant, la baixada a demanda fora de parades, es farà 
per la porta davantera, i en trams urbans on el vehicle pugui parar arrambat a la 
vorera o sobre passos de vianants. 
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Un 47% dels usuaris del Nitbus són dones i són les dones les que, majoritàriament, 
tenen la sensació d’inseguretat quan han de circular per carrers que, encara a dia 
d’avui, queden amb una il·luminació deficient. Tot i ser una percepció minoritària, 
existeix una sensació d’inseguretat quan s’utilitza l’autobús nocturn que arriba a un 
17,4% entre les dones i el 24,3% en els menors de 21 anys. Aquestes dades es basen 
en una enquesta que la mateixa AMB va realitzar durant el primer semestre de l’any 
2017. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implementació de les 
parades intermèdies en la franja d’horari nocturn (22h a 6h) de les línies N13, N14 i 
N15 en tot el seu recorregut dins el terme municipal de Cornellà de Llobregat, per 
garantir la seguretat de menors, de les dones que tornen soles i d’aquelles persones 
que, a criteri del conductor, siguin vulnerables i sol·licitin el servei. 
 
Segon.- Donar trasllat dels acords adoptats a les empreses concessionàries d’oferir 
aquest servei de transport, a les Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat, a la 
FAVCO, al Consell de la Dona, i informar a la resta de la ciutadania mitjançant el 
butlletí municipal i Ràdio Cornellà. 

... 
 
 
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’AECornellà amb registre 
d’entrada 008509: 
... 
 
Substitució, al cinquè paràgraf de l’exposició de motius, de l’expressió <<per carrers 
que, encara a dia d’avui, queden amb una il·luminació deficient>> per: 
 
<<per determinats carrers. La concepció de l’espai públic de les nostres ciutats no està 
pensada tenint en compte les necessitats de les dones. Aquest fet es fa més patent 
durant la nit quan la manca d’il·luminació, l’existència de punts negres on les dones 
poden ser arraconades, la senyalització insuficient o la manca de visibilitat que pot 
produir el mobiliari urbà, incrementa la sensació d’inseguretat i la por a possibles 
agressions>> 

... 
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 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’AECornellà amb registre 
d’entrada 008510: 
... 
 
Substitució del primer acord per: 
 
<<Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implementació de les parades 
intermèdies en la franja d’horari de nit (22h a 6h) a la totalitat de la xarxa 
metropolitana d’autobusos nocturns.>> 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:46:50 al 04:05:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=13610.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’AECORNELLA 

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

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

... 
 
L’AMB ja està fent una prova pilot de parades intermèdies a demanda per a dones i 
menors d’edat al Nitbus, el servei d’autobusos nocturns metropolitans de l’AMB, N1 i 
N9. 
 
Aquest nou servei a demanda, que ja està implementat en altres ciutats de l’estat 
espanyol i d’Europa, permetrà a les dones i menors de 18 anys sol·licitar en quin punt 
baixar dels autobusos nocturns. Aquesta parada permetrà i facilitarà a aquestes 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=13610.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=13610.0
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usuàries i menors aproximar-se el màxim possible al seu punt de destinació i haver de 
caminar tan poc temps com sigui possible soles. 
 
A Cornellà de Llobregat hi circulen tres línies de transport col·lectiu nocturn com són 
la N13, la N14 i la N15. El sistema de funcionament requerirà avisar el conductor del 
lloc aproximat on es vol fer la parada quan no sigui una parada programada en la 
línia nocturna. A continuació el conductor decidirà el lloc més segur per aturar-se. Es 
tracta d’efectuar parades intermèdies a demanda, dins de la ruta oficial de la línia. 
 
Per assegurar que es dugui a terme en llocs amb unes característiques mínimes de 
seguretat per la persona sol·licitant, la baixada a demanda fora de parades, es farà 
per la porta davantera, i en trams urbans on el vehicle pugui parar arrambat a la 
vorera o sobre passos de vianants. 
 
Un 47% dels usuaris del Nitbus són dones i són les dones les que, majoritàriament, 
tenen la sensació d’inseguretat quan han de circular per determinats carrers. La 
concepció de l’espai públic de les nostres ciutats no està pensada tenint en compte les 
necessitats de les dones. Aquest fet es fa més patent durant la nit quan la manca 
d’il·luminació, l’existència de punts negres on les dones poden ser arraconades, la 
senyalització insuficient o la manca de visibilitat que pot produir el mobiliari urbà, 
incrementa la sensació d’inseguretat i la por a possibles agressions. Tot i ser una 
percepció minoritària, existeix una sensació d’inseguretat quan s’utilitza l’autobús 
nocturn que arriba a un 17,4% entre les dones i el 24,3% en els menors de 21 anys. 
Aquestes dades es basen en una enquesta que la mateixa AMB va realitzar durant el 
primer semestre de l’any 2017. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la implementació de les 
parades intermèdies en la franja d’horari de nit (22h a 6h) a la totalitat de la xarxa 
metropolitana d’autobusos nocturns.. 
 
Segon.- Donar trasllat dels acords adoptats a les empreses concessionàries d’oferir 
aquest servei de transport, a les Associacions de Veïns de Cornellà de Llobregat, a la 
FAVCO, al Consell de la Dona, i informar a la resta de la ciutadania mitjançant el 
butlletí municipal i Ràdio Cornellà. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
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PUNT SETÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PP, PER A 
COMBATRE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES, GARANTIR EL DRET DE 
PROPIETAT, LA SEGURETAT DE LES PERSONES I BENS I LA CONVIVÈNCIA 
SOCIAL.- 

Moció PP, per a combatre 
l’ocupació il·legal d’habitatges, 
garantir el dret de propietat, la 
seguretat de les persones i bens i 
la convivència social. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Partit Popular ha anunciat la presentació en el Congrés dels Diputats d'una 
Proposició de Llei Orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que 
garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social. 
En el seu articulat s'estableix, entre altres mesures, que la Policia (l'autoritat pública i 
els seus agents) podrà desallotjar l'habitatge ocupat il·legalment en un termini exprés 
de 24 hores, sense necessitat d'esperar diversos mesos com fins ara i reforça el delicte 
d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de llibertat d'un a tres anys. 
 
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte contrari a dret. No pot ser que 
aquestes polítiques de canvi es basin en considerar l'ocupació il·legal com una 
situació tolerable o admissible, com no ho és qualsevol altra il·legalitat. 
 
Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les 
màfies i la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la 
convivència i la seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa 
normativa en el Congrés dels Diputats. 
 
Encara que en l'última dècada s'han escurçat substancialment els terminis judicials 
per al desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la 
societat espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el 
fenomen ha generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts 
d'aquests immobles per a activitats delictives. 
 
La Proposició de Llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i 
impedeix que els okupes s'intentin emparar en escletxes legals o en drets que 
assisteixen al ciutadà que actua legalment, per a cometre aquest atemptat contra la 
propietat privada. Per a això es permet que les autoritats públiques i els seus agents 
intervinguin dins de l'espai ocupat per a procedir al desallotjament. L'autoritat 
pública podrà desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 24 
hores. 
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Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que 
passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera 
específica la figura de les màfies d'okupació. 
 
Així també, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i per a 
això modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei del Jurat. 
 
D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de 2018, per 
a què les persones jurídiques propietàries d'habitatges o posseïdors legítims puguin 
exercir el seu dret amb la mateixa agilitat que les persones físiques a l'hora de 
recuperar la possessió de les seves cases. 
 
La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, 
quan els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per a 
garantir la correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el 
padró municipal quan la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a això 
la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Aquesta Proposició de Llei no regula els desnonaments hipotecaris ni arrendaticis ni 
té com a objectiu regular els coneguts “precaris” i deixa clar que aquesta normativa 
res té a veure amb la que s'ha aprovat en protecció de les persones en situacions 
d'emergència social o especial vulnerabilitat habitacional la protecció de la qual es 
troba definida en nombroses normes aprovades pel Partit Popular. 
 
Pels indubtables avantatges socials que aquesta iniciativa comporta, el Grup 
Municipal Popular eleva al Ple de la Corporació la següent proposta de: 
 

ACORD 
 
Primer.- Donar el seu ferm suport a la Proposició de Llei orgànica contra l'ocupació 
il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i 
coses en les comunitats de propietaris, registrada en el Congrés dels Diputats el 31 de 
gener. 
 
Segon.- Reclamar de les forces polítiques amb representació parlamentària que donin 
la seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiokupa, pionera a Espanya, per 
ser d'interès general i necessària per a corregir un greu problema social i de 
convivència generat a causa d'aquestes activitats il·legals contràries al dret a la 
propietat i a la seguretat de les persones i les coses. 
 
Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la Vicepresidenta 
del Govern i als Portaveus Parlamentaris dels Grups amb representació en el Congrés i 
al Senat. Així com al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:05:50 al 04:41:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=14750.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del PP, senyor Manuel Casado Ruiz. 

 

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

Martínez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Regidora no Adscrita, senyora Maria Carmen López Álvarez. 

 

Grup Municipal 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/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=14750.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=14750.0
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PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:41:17 al 04:58:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba01693
92008280016?startAt=16877.0 
 
 
Precs i preguntes formulats per la Regidora no Adscrita, senyora Maria 
Carmen López Álvarez. 
 

 Per part de la senyora Maria Carmen López Álvarez, Regidora no Adscrita, 
s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes, que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
A petició del bomber de Cornellà David Fernández portem aquest text al ple per a 
informació de tots els grups referent a la informació que ha rebut molt recent 
respecte als riscos de contreure càncer en la seva professió. Evidentment, una 
conseqüència més de les retallades que no només en sanitat maten, sinó en molts 
altres àmbits. Llegir l'escrit de David, estremeix enormement ja que la repercussió de 
la falta de finançament ja no només afecta a condicions de treball sinó d'una forma 
gravíssima a la salut d'aquests grans professionals, a les seves pròpies famílies i a 
quines acudeixin als parcs de bombers que pel que sembla poden estar contaminats. 
Tinguem en compte que són visitats per les escoles, per exemple. És del tot 
inacceptable la gestió del servei de bombers i la discriminació que sofreixen respecte 
a uns altres col·lectius fins i tot molt menys necessaris que ells. 
 
Diverses companyes i companys hem pogut comprovar de quina forma totalment 
casolana s'aïllen dels contaminants, amb cartons i plàstics, una cosa veritablement 
lamentable i inacceptable. 
 
Aquest és el text que ens demana difonguem: 
 
“Els bombers aparentment condemnats a la lluita reivindicativa perpètua, estem en 
les nostres hores més baixes per molts motius. Uns coneguts i uns altres no tant. Sigui 
com sigui enmig de tot aquest contrasentit tant a nivell laboral com social i polític, 
m’arriba el treball d'uns companys de Madrid que han vingut a recordar-nos que 
estem a la cua del món desenvolupat en un altre tema més. Prevenció de riscos 
laborals. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=16877.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b682cc9ba0169392008280016?startAt=16877.0
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Bombers és el col·lectiu més castigat per la falta d’aplicació d'aquesta i la nostra 
menor esperança de vida no és deguda a la sinistralitat, sinó al càncer associat als 
contaminants que absorbim en fer el nostre treball, sense que es prenguin les 
mesures oportunes de descontaminació de tot el material, inclòs el camió, arribant a 
doblegar la mitjana en alguns d'ells com el testicular (estudis no espanyols clar). 
 
La meva “empresa” mai m'ho havia dit. I el pitjor. No ho saben els nens que ens 
visiten amb les seves escoles, ni els seus pares, ni jo quan el meu fill es posava la meva 
roba o pujava al camió. Ni les persones a les quals salvo d'un perill cert però els deixo 
un regalet enverinat. Salvem i matem a parts iguals? No ho sabrem si de voluntat 
política depèn saber-ho... tots es “fan els llonguis”. 
 
Llàstima que no sigui veritat perquè Suècia està en l'avantguarda d'aquests temes i la 
qüestió és: què fem a partir d'ara? De moment prendre consciència, difondre-ho i 
prendre les mesures casolanes que l'administració ens nega. El millor és que 
al·legaran ignorar-ho quan mai han invertit un euro a esbrinar-lo. I continuem morint 
tots a l'espera de “la seva” avaluació de riscos. Encara sort que Europa que ens asfixia 
en uns temes, ens il·lumina en uns altres. Nosaltres els bombers gràcies a aquests 
anònims companys, ja no podem al·lega ignorància. Ens falta organització i deixar de 
pensar que algú ens proveirà i cuidarà del que no ens cuidem nosaltres mateixos i 
sembla que entre nosaltres no ens entenem massa. Serà hora d'anar-nos posant 
d'acord...” 

... 
 
Segon Prec 
... 
 

Vist el text de denúncia del bomber David Fernández respecte al perill de 
contaminació per falta d'inversió, amb conseqüència de greus malalties i mort tant 
per a ells com per a la ciutadania que entri en contacte amb el servei de bombers, 
demanem a aquest ajuntament i creiem d'urgència, que valori la possibilitat de 
concertar una reunió amb el cos de bombers de Cornellà per a conèixer la 
problemàtica de primera mà i d'aquesta forma veure que és el que des d'aquest 
consistori es pot fer per a contribuir a donar una solució a aquest alarmant i greu 
problema. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 

Vist el text de denúncia del bomber David Fernández respecte al perill de 
contaminació per falta d'inversió, amb conseqüència de greus malalties i mort tant 
per a ells com per a la ciutadania que entri en contacte amb el servei de bombers, fem 
la següent pregunta: Cabria la possibilitat de suspendre les visites al parc de bombers 
mentre no s'analitzi i es busqui una solució al possible perill de contaminació dels 
assistents?. 

... 
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Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Jo personalment he visitat el parc de bombers en diverses ocasions, acompanyat pel 
cap del parc, la problemàtica que se cita no es pot veure en una visita, ja que el que 
planteja és que hi ha elements contaminants a la roba i a la cabina dels camions, això 
ho han de decidir els experts un cop fetes les corresponents proves, per al que estan 
els comitès de riscos laborals, dels quals no tenim coneixement que s'hagin posicionat 
en aquest tema. 
 
Les visites escolars es va aconsellar la seva suspensió després del ple, fins que el cap 
del parc de bombers, em va assegurar que havia donat l'ordre que es realitzaran amb 
material net i desinfectat, tant la roba com les cabines dels camions 

.... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Resulta sorprenent que gairebé tres anys després de presentar en aquest ple el cas del 
ciutadà de Cornellà que presumptament va ser víctima d’agressions físiques per part 
de la USC de la Guàrdia Urbana de Cornellà se l'esmenti, quan en aquell moment, tots 
els representants polítics d'aquest Ajuntament donessin la callada per resposta, 
mirant per a un altre costat. 
 
AEC, que llavors formava part de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà, amb Vidal 
Aragonés, advocat, al capdavant, no va reaccionar davant l'atac a aquesta persona, i 
AEC avui l'utilitza en el seu profit per a rebutjar les actuacions d'aquesta unitat en una 
de les mobilitzacions que tenen a veure amb el tema nacional, i el judici als presos, 
molt respectable, però tan respectable com qualsevol altre atac a drets laborals, 
socials o humans. 
 
Després d'en el seu moment lliurar la documentació relativa al cas a tots els grups 
municipals i fer el següent prec: 
 
“Com a familiars afectats i adolorits, tant per a veure un fill en aquestes condicions, 
com pel tracte rebut, preguem a tots els grups polítics d'aquest ajuntament, dediquin 
un espai del seu temps per a llegir i reflexionar sobre aquest cas amb la documentació 
que els hi farem lliurament. 
 
És més fàcil escoltar, investigar i resoldre els problemes d'una manera justa perquè no 
es tornin a repetir, que tapar, mentir i falsejar perquè al final, tot surt a la llum, i és 
molt pitjor. 
 
Perquè nosaltres no pararem fins a obtenir la justícia que mereixem” 
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La pregunta que fa la família al ple d'aquest ajuntament i especialment al grup AEC i 
el regidor de CeC és la següent: 
 
On estaven Vostès en aquell moment? Tots. 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Aquest equip de govern ja va donar les respostes que va considerar oportunes a la 
persona afectada, al Síndic i la Comissió Informativa. 

... 
 
 
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 dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Es coneguda l’estafa que han patit moltes persones arreu de l’estat amb l’empresa 
iDental i també a Cornellà trobem al voltant de quinze persones que han patit les 
conseqüències i han estat víctimes d’aquesta estafa. Tenim constància perquè ens ho 
han explicat les afectades que s’ha sol·licitat suport a aquest Consistori en aquest 
litigi. 
 
Voldríem saber què s’ha fet si s’ha fet alguna cosa, i que es pensa fer per donar 
suport en cas que no s’hagi fet res? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Darrerament quan passeges a peu de carrer es troben els contenidors moltes vegades 
plens a vessar i els plàstics al terra, perquè no es fa la recollida com es deuria. I, en 
aquest sentit, saben perquè s’està produint aquesta manca de recollida de residus a 
la ciutat? 

... 
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Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
No hi ha un excés de residus a la ciutat, si no en la majoria d'ocasions una mala 
utilització dels contenidors, que fa que sobretot el cartó al no doblegar-se les caixes, 
fa que sembli que aquests estiguin plens el que provoca que no es deixin els residus en 
els contenidors sinó fora, per la qual cosa ens hem vist obligats a posar un servei 
extra de recollida de cartons en els contenidors, els contenidors es continuen recollint 
amb normalitat, a part d'haver-se posat en marxa un servei de recollida porta a porta 
dels establiments comercials a partir del 25/3. 

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

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Preguem que s’elabori un protocol de casament en el que, al marge de les referències 
a la Constitució i als articles del Codi Civil, es mencioni l’Estatut de Catalunya i es citin 
les lleis concretes que estableixen els drets i obligacions al casar-se de les persones de 
veïnatge català, específicament les establertes al codi civil de Catalunya pel que fa a: 
 
1) les obligacions derivades del matrimoni com a vincle jurídic; 
 
2) la igualtat de drets i deures, tant en la cura dels membres de la família com la de 

compartir les responsabilitats domèstiques; 
 
3) la interpretació legal del concepte d’igualtat en relació a la determinació del 

domicili familiar, a la direcció de la mateixa, a la contribució proporcional a les 
despeses familiars i al deure d’informació recíproca; 

 
i 4) L’aplicació del règim econòmic de separació de béns, a manca de capítols. 
 
Són dret i obligacions importants que creiem que molt suscitament incorpora-les al 
protocol serà un servei per la ciutadania. 

... 
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 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El passat 6 de novembre del 2018 es va realitzar l’Audiència d’Habitatge al Citilab, 
allà vam fer una sèrie de preguntes, que vam enviar formalment per mail al dia 
següent als regidors responsables de les àrees afectades, Manuel Ceballos i Montse 
Pérez. A dia d’avui encara no hem obtingut resposta per això les trasllado com a 
pregunta única en aquest ple. 
 

 Preu actual del lloguer a Cornellà, per zones 

 Preu actual de compra 

 Preu de les habitacions 

 Persones/famílies en habitacions 

 Desnonaments a la ciutat, període 2015-18 

 Desnonaments previstos 2018 i 2019 

 Quantes famílies en risc d’exclusió social, amb necessitat residencial han estat 
detectades pels serveis municipals? 

 Quina és la demanda de famílies que tot i tenir ingressos, la seva renda no arriba 
als mínims per emergència social? 

 Vivendes buides reals (de + de 2 anys i de menys), de grans tenidors i de 
particulars. Després de les dades de la Generalitat, s’ha pogut fer la revisió de tots 
els pisos per part de l’Ajuntament?  

 Ordenança de verificació d’habitatges buits. Saber quants tenidors s’han arribat a 
multar i si la resolució ha estat favorable o no (jurisprudència...) 

 Habitatges buits, sense cèdula d’habitabilitat, que puguin estar a disposició 

 Quants habitatges hi ha de fons buitre 

 Quantes disposicions de pisos per part de l’Ajuntament per fer front a 
l’emergència habitacional. Quin percentatge tenen previst d’aplicar? En quin 
període de temps? 

 L’aplicació de l’art.73 llei 18/2007 reserva d’habitatge destinats a polítiques 
socials 

 Quantes sol·licituds hi ha a la OHL hi ha? (compra i lloguer) 

 Aplicació dels acords de la moció de juliol al ple. Previsió. 

 Quines reserves de sòl de propietat municipal disposem? Podem disposar d’un 
plànol de la ciutat on s’indiqui les reserves de sòl de propietat municipal 
(Ajuntament i ProCornellà)? 

 
Creiem imprescindible tenir el màxim de fidedigna d’aquestes dades per precisament 
tant que demanem que entre tots treballem per a que hi hagi aquest habitatge tant 
necessari doncs sin tenim aquestes dades potser també podrem fer propostes més 
concretes per treballar tots a una. 

... 
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Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Algunes de les dades les tindreu que demanar a una administració que sembla ser 
que no les tenen. Hi ha d’altres que són més locals i evidentment les podem facilitar. 

... 
 

 Per part del senyor Ignasi Doñate i Sanglas, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 

A les dependències de la brigada municipal estan ubicades oficines municipals, es 
guarden els vehicles de la brigada, el material per les obres i altres elements d’espai 
públic, també hi ha els vestuaris dels treballadors/es i part de l’arxiu municipal, entre 
d’altres. Ens consta que hi ha goteres des de fa mesos que afecten tan al dia a dia 
dels treballadors/es com també a l’arxiu municipal. En aquest últim cas, podem 
verificar que l’arxiu no està en les condicions òptimes per al seu correcte 
manteniment, bé sigui per la seva disposició com per l’afectació de les goteres. Part 
de l’arxiu està cobert amb plàstics i aquesta mesura tampoc evita que l’aigua es filtri 
a la documentació, les condicions d’humitat i temperatura són perjudicials per a la 
conservació de la documentació, al marge que constitueix també un factor de risc i de 
males condicions de treball per al personal de la brigada municipal. 
 
Quines actuacions estan previstes per solucionar les goteres de les dependències de la 
brigada municipal i amb quina calendarització? Quina previsió hi ha per ubicar l’arxiu 
en un espai en condicions òptimes per aquest material i quines mesures es prendran 
mentrestant? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Les obres van acabar la setmana passada 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Els problemes de goteres i d'excés de calor en la brigada municipal, es van solucionar 
en acabar l'obra el mes passat i no hi ha cap previsió de canvi d'ubicació de l'arxiu 
administratiu 

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

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de C’s, s’han presentat verbalment un prec i dues preguntes: 
 
Prec 
... 
 
Des de juliol de 2018 aquest grup municipal té pendent documentació sol·licitada que 
no s'ha fet arribar, preguem en compliment de la Llei, fins i tot també altres grups ho 
han fet arribar així que no se'ls està facilitant la documentació requerida, que se'ns 
faci arribar. 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Sobre la intranquil·litat que ens han fet arribar els veïns de la Gavarra respecte a la 
notícia publicada en diferents mitjans de comunicació sobre el Pacte de Salut i 
Benestar i la creació d'un nou CAP i el trasllat de l'actual CAP de Bellaterra. 
 
Atès que nosaltres també pensem que es troba en una ubicació idònia i en pro de 
l’optimització de recursos, preguntem, que quines són les deficiències que té l'actual 
CAP de Bellaterra que proposen el seu trasllat? Pot ampliar-se el CAP de Bellaterra? 
Quina ubicació o ubicacions s’estan estudiant? I si la ubicació o ubicacions que s’estan 
estudiant estan dins del barri de Gavarra? 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Sobre la demora de les obres en l’Areny i al pavelló Ca Carbonell, en l'últim Planning 
que es va donar, en aquest cas sobre les obres de finalització del gimnàs, era per a 
avui dijous 28, i la nostra pregunta era saber si s'han finalitzat les obres? 

... 
 
Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 

Ja estan acabades tant les obres del Gimnàs de l’Areny com les del pavelló de Can 
Carbonell. 

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

 Per part de la senyora Meritxell Romances Cuxart, Regidora del Grup 
Municipal d’AECornellà, s’han presentat verbalment dos precs i una 
pregunta: 
 
Primer Prec 
... 
 
Sabem que fa unes setmanes ha entrat en funcionament a Hospitalet de Llobregat el 
primer pis rusc de l’Àrea Metropolitana, sabeu que són no? Uns pisos hiperpetits d’un 
metre vint per dos vint. Els construeix una empresa que es diu Haibu 4.0, que és qui 
construeix aquests infrahabitatges i han declarat la seva intenció d’aconseguir 
llicències a Gavà, a Badalona, al Prat o al mateix, o més en el propi Hospitalet. 
 
Tenim en compte la proximitat que tenim a aquests municipis de l’Àrea 
Metropolitana, vaja que estem al mig de tots ells, ens preocupa una mica que 
aquesta empresa pugui desembarcar al nostre municipi. Volíem saber si l’equip de 
govern té constància de que si Haibu ha sol·licitat llicències per construir 
infrahabitatges a Cornellà. S’ha de tenir en compte però que a Hospitalet sembla ser 
que ho van demanar no com habitatge, evidentment, perquè són il·legals sinó com 
espais de coworking, o sigui que igual, perquè ho sapigueu.  
 
I voldríem saber, evidentment, quines mesures es prendran perquè no s’instal·lin 
aquesta mena d’infrapisos al nostre municipi. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Té a veure amb una qüestió que hem parlat en aquest Ple, demanem a l’equip de 
govern que ens faci arribar l’informe del treball conjunt que suposem que s’ha fet 
amb les empreses del municipi, amb els comerços i sindicats per difondre, treballar i 
establir el sou mínim de 1.071,40 euros derivat de la moció aprovada en aquest Ple al 
mes de maig de 2016. 
 
Esperem tenir aquesta informació i saber quina feina s’ha fet al respecte i quines 
millores s’han aconseguit des de les hores i si estem en vies d’implementar aquest sou 
a la nostra ciutat. 

... 
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Pregunta 
... 
 
El 30 de març de 2017 es va aprovar una moció en aquest Ple per garantir el dret a 
l’empadronament. D’aquella moció se’n va derivar un Protocol per donar-hi 
compliment. Volem saber, també una dada estadística, molt senzill, quantes persones 
sense domicili fixa a empadronat l’Ajuntament de Cornellà des de que es va aprovar 
la moció. 
 
Volem saber si s’han desestimat o no algunes demandes d’empadronament a 
persones sense domicili fixa i volem saber, doncs això, si s’han desestimat demandes i 
quantes han estat desestimades. 

... 
 
 

 Per part del senyor Angel Camacho Hervás, Portaveu del Grup Municipal 
d’AECornellà, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Primer com incís per recordar que quan algú demana a una administració una 
informació que es troba en una altra administració, aquesta primera administració té 
l’obligació de demanar-la directament a aquella administració d’acord amb la Llei de 
Transparència. Vull dir, per recordar i seguim esperant aquella informació que van 
demanar el 6 d’agost en matèria d’habitatge i que hem recordat abans. 
 
La segona pregunta és en relació a l’obra que s’ha començat a desenvolupar 
recentment al solar que hi ha a la cantonada dels carrers Pius XII i Rubio i Ors. Durant 
el passat 12 de febrer van veure com es va talar un dels pins que caracteritzen el 
carrer situat davant de l’obra. Al matí van començar l’operació persones que es 
traslladaven en un vehicle de Tecsalsa i a la tarda la van acabar persones que a 
l’uniforme portaven la identificació d’Iberhogar. 
 
Molt poques setmanes abans ja s’havia denunciat la tala d’un altre arbre del carrer 
dels Pins situat a la vorera del davant i davant d’aquesta situació preguntem, la tala 
va contar amb l’autorització de l’Ajuntament? En cas negatiu, s’ha iniciat el 
procediment per esclarir els fets i sancionar si escau als responsables? En cas 
afirmatiu, quina es la justificació de la tala? Pensa l’equip de govern continuar 
permetent o impulsant aquest tipus d’atemptats arbitraris contra el medi ambient de 
forma indiscriminada?. 
 
I, per acabar, avui 28 de febrer si em permeteu “Sigui per Andalusia lliure, els pobles i 
la humanitat”. 

... 
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Resposta per escrit del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic i Convivència, Sr. 
Antonio Martínez Flor, que una vegada traduïda a la llengua catalana, resta 
com segueix: 
... 
 
Tots els pins talats en aquest carrer s'han talat per seguretat, fins i tot alguns d'ells 
pels bombers en ser cap de setmana i no poder esperar a l'actuació dels equips 
municipals, el que es demana si tènia llicencia aquesta no és necessària ja que van ser 
els equips municipals els que ho van talar. 

... 
 
 
 
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, el Secretari Accidental, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquest Secretari Accidental, 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 28 de febrer de 2019, la qual ha estat aprovada en data 28 de març de 2019 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 1 d’abril de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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