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ACTA PLE NÚM. 10/19 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 25 DE SETEMBRE 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 25 DE SETEMBRE 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 25 de 
setembre de dos mil dinou, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment 
establerts, els membres integrants de l’Ajuntament Ple que a continuació es 
relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la Presidència del 
senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
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 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargues 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els 
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 9/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE JULIOL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 9/19 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:00 al 00:07:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=360.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=360.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=360.0
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Proposta d’esmenes presentada pel senyor Claudio Carmona Vargas (EC-MC-
ECG) 
 
A la pàgina número 99, on diu: 
 

“Precs i preguntes formulats pel Grup municipal del Partit Popular 
(PODEMOS)” 

 
Ha de dir: 
 

“Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS 
(PODEMOS)” 

 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
 
- Decret núm. 3412/19 de data 18 de setembre 
... 
 
Vist l’escrit presentat per la portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) el dia 18 de juliol de 2019 (RE 27174) en el 
qual es posa de manifest que el Sr. David Bravo Romero, en la seva condició 
d’assessor de l’esmentat grup municipal, ha realitzat una donació incondicional a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per import de 4.889,92€. 
 
Vist que segons s’exposa a l’escrit, la donació respon al compromís assumit en el ple 
de 27 d’octubre de 2016 de donar el diferencial entre la retribució de 35.000,00€ 
bruts/anuals assignats als assessors dels grups municipals a l’oposició i els 25.000,00€ 
bruts/anuals que el grup ERC-AM considera hauria de ser aquesta retribució, 
descomptats els efectes fiscals. 
 
Vist que el propi escrit indica que el Sr. Bravo va ser assessor del grup polític 
municipal des de l’1 de setembre de 2017 fins al 14 de juny de 2019 i que la quantitat 
ingressada és una part del total que es donarà a l’Ajuntament. 
 
Vist que el 16 de juliol de 2019 consta, en un compte titularitat de l’Ajuntament, 
l’ingrés de 4.889,92€. 
 
Vistos els articles 206.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 31 del Decret 336/1988, 
de 17d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, segons els quals l'adquisició de béns a títol lucratiu no es subjecta a cap 
restricció sempre que l’adquisició no comporti l’assumpció de cap condició, càrrega o 
gravamen. 
 
Vist l’article 31.3 del Decret 336/1988 que determina que, en tot cas, cal l'acceptació 
expressa del president de l’ens local, si és incondicional, i la del ple, si hi ha 
condicions. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada 
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HA RESOLT 
 
Primer.- Acceptar la donació incondicional de 4.889,92€ realitzada pel Sr. David 
Bravo Romero, en la seva condició d’assessor del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal. 
 
Segon.- Donar compte en la propera sessió plenària que se celebri. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:26 al 00:09:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=446.0 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 3 i 4 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se cap 
oposició a la proposta. 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER 
REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE LES SOCIETATS 
MERCANTILS MUNICIPALS PROCORNELLÀ I TECSALSA CORRESPONENTS A 
L’EXERCICI 2018.- 

Donar compte dels informes de 
control financer realitzats per la 
Intervenció General sobre les 
societat mercantils municipals 
Procornellà i Tecsalsa 
corresponents a l’exercici 2018. 

DICTAMEN 
... 
 
Vistos els informes de control financer realitzats per la Intervenció General sobre les 
societats mercantils municipals Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=446.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=446.0
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Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i TECSALSA corresponents a l’exercici 
2018, emesos en data 3 de juny de 2019. 
 
Atès que dels exposats informes se n’ha donat compte als Consellers Delegats i als 
gerents de les referides societats, així com a l’Alcalde. 
 
Atès que segons que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
l’article 75.4 de les bases d’execució del pressupost de 2018, se n’ha de donar compte 
al ple d’aquests informes com a punt independent de l’ordre del dia en a mateixa 
sessió en la que se sotmet a la seva aprovació el Compte General. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple dels informes de control financer realitzats per la 
Intervenció General sobre les societats mercantils municipals Empresa Municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i TECSALSA 
corresponents a l’exercici 2018, emesos en data 3 de juny de 2019, en compliment 
d’allò que disposa l’article 36.1 del Real Decret 424/2017 i l’article 75.4 de les bases 
d’execució del pressupost de 2018. 

... 
 
 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018 DE 
L’AJUNTAMENT, INTEGRAT PEL PROPI AJUNTAMENT, L’ORGANISME 
AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE RADIO DIFUSIÓ DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT I LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT 
MUNICIPAL (PROCORNELLA) I RETRE EL COMPTE GENERAL A LA 
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA.- 

Aprovar el Compte General de 
l’exercici 2018. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2018, elaborat de 
conformitat amb el que disposa la Regla 47 de la Instrucció del model normal de 
Comptabilitat per a l’Administració Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 
de setembre. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, reunida el dia 17 de juliol de 2019, va 
informar favorablement els esmentats comptes. 
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Atès que l’informe de la Comissió Especial de Comptes, juntament amb els Comptes 
esmentats i els seus justificants han estat exposats al públic durant 15 dies i vuit dies 
més als efectes de que els interessats poguessin presentar els reparaments i 
observacions que creessin convenients, no havent-se presentat cap reclamació. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Administració, vist el dictamen 
favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018 de l’Ajuntament, integrat pel 
del propi Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió 
de Cornellà i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal 
PROCORNELLA. 
 
Segon.- Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Compte General, de 
conformitat amb l’article 212.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb els punts 3 i 4 consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:1 al 00:16:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=551.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
VOTACIÓ PUNT QUART 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=551.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=551.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 20/2019 PER 
SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 20/2019 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses, presentada pel Departament de Cultura, per fer 
front a les despeses ocasionades pel lloguer de material necessari per l’organització 
de les activitats culturals, socials i esportives, per un import de 12.865,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel Departament de Cultura, per fer front a les 
despeses ocasionades pel lloguer de material necessari per l’organització de les 
activitats culturals, socials i esportives, per un import de 36.977,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Acció Social 
per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, motivada per 
la necessitat d’incrementar el saldo de la partida pressupostària 0332.2311C.4800000 
AJUT/ADULTS, per un import de 100.000,00 euros.  
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Vista la proposta de modificació de modificació de crèdit presentada pel Departament 
d’Esports per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per fer front a 
les despeses ocasionades per a la promoció de l’esport en edat escolar mitjançant 
tornejos, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Informàtica, 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per la necessitat de fer 
front al pagament de les factures corresponents al contracte signat amb Aytos, per un 
import de 432.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament de Patrimoni 
Cultural per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per garantir el 
programa d’adquisició de llibres i documents per a les biblioteques municipals, per un 
import de 11.000,00 euros. 
 
Vista la memòria justificativa de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Política Territorial per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, 
per tal de fer front al pagament de la certificació final de les obres per a la 
rehabilitació de la coberta de la Masia Can Maragall, per un import de 8.652,38 
euros. 
 
Vista la memòria justificativa presentada pel Departament de Programes d’Alcaldia, 
per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per la necessitat de 
transferir l’ajut atorgat l’exercici 2018 per a l’execució conjunta de l’acció “Suport a la 
creació, consolidació i creixement de microempreses” amb l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat i el Centre d’Empreses de Procornellà, per un import de 119.000,00 
euros. 
 
D’acord amb l’article 1 del Reial Decret-llei 1/2018 i la disposició addicional 96 de la 
Llei 3/2017, l’import d’aquelles inversions financerament sostenibles dels exercicis 
2017 i 2018, que no s’han executat (reconegut l’obligació), ni s’ha autoritzat la 
despesa, s’ha de destinar a reduir endeutament en aplicació dels superàvits dels 
exercicis 2016 i 2017. En conseqüència el departament d’Intervenció proposa la 
creació d’un crèdit extraordinari per fer una aportació de capital a l’empresa 
municipal Procornellà per tal d’amortitzar el seu endeutament anticipadament, per 
import de 1.584.000,00 euros. 
 
Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees d’Espai Públic i Convivència, i 
Cultura, per un import total de 5.737,43 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
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Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2019. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2019, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2019 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i a 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0002.4330A.4490000 PROCORNELLA/PROGRAMA SUPORT CREACIO 

MICROEMPRESES 0,00 89.250,00 0,00 89.250,00 
0002.4330B.4620000 TRANSF.AJ.ESPLUGUES/PROG.SUPORT CREACIO MICROEMP. 0,00 29.750,00 0,00 29.750,00 
0006.9200C.6410000 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMATIQUES (SOFTWARE) 396.706,73 432.000,00 0,00 828.706,73 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 600.000,00 100.000,00 0,00 700.000,00 
0551.3330B.6220001 CENTRE D'INTERPRETACIO DE LA HISTORIA LOCAL (INC.16) 2.865,28 8.652,38 0,00 11.517,66 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL CULTURA 146.876,00 17.135,00 0,00 164.011,00 
0661.3380A.2279900 C.P.S./MUNTATGE TARIMES 230.947,00 19.842,00 0,00 250.789,00 
0662.3321A.6290000 PLA BIBLIOTEQUES/ADQ.LLIBRES (FONS DOC.) 39.000,00 11.000,00 0,00 50.000,00 
0774.1510A.7400000 TRANSF.CAP.PROCORNELLÀ/AMORT. ANTICIPADA 

ENDEUTAMENT 0,00 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 
0780.1320A.1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT CIUTADANA 201.433,00 55.000,00 0,00 256.433,00 
0780.1320B.1510000 GRATIFICACIONS/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA 163.139,00 60.000,00 0,00 223.139,00 
0780.1330A.1510000 GRATIFICACIONS/SEGURETAT VIÀRIA 218.143,00 37.000,00 0,00 255.143,00 
0780.3230C.1600000 SEGURETAT SOCIAL/ESCOLES BRESSOL 427.860,86 50.000,00 0,00 477.860,86 
0884.3410B.4800010 SUBVENCIO FUNDACIO U.E. CORNELLA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  2.513.629,38 0,00 
 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 16.322.801,09 2.513.629,38 0,00 18.836.430,47 
 
 TOTAL INGRESSOS  2.513.629,38 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A 

BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0661.3380A.2030000 LLOGUER MATERIAL CULTURA 146.876,00 12.865,00 0,00 159.741,00 
0661.3380A.4800010 CONVENI CASTELLERS DE CORNELLA 26.815,00 0,00 12.865,00 13.950,00 
 
 TOTAL DESPESES  12.865,00 12.865,00 
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MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0661.3380A.2260906 FETIVAL DE PALLASSOS (CR) 5.369,50 280,00 0,00 5.649,50 
0661.3380A.2260908 ACTIVITATS CULTURA (CR) 970,00 1.675,85 0,00 2.645,85 
0661.3380A.2030002 LLOGUER MATERIAL/CULTURA (CR) 0,00 1.125,30 0,00 1.125,30 
0661.3380A.2260909 REIS (CR) 2.269,85 322,66 0,00 2.592,51 
0112.1532B.2219904 SUBM.MATERIAL VIES PUBLIQUES (CR) 7.998,59 1.553,80 0,00 9.552,39 
0112.3420B.2219904 SUBM.MATERIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (CR) 1.170,86 779,82 0,00 1.950,68 
 
 TOTAL DESPESES  5.737,43 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 18.836.430,47 5.737,43 0,00 18.842.167,90 
 
 TOTAL INGRESSOS  5.737,43 0,00 

 
 
Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. I.- Despeses de personal ............................  202.000,00 0,00 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ..................  55.579,43 0,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  239000,00 12.865,00 
Cap. VI.- Inversions reals ......................................  451.652,38 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital .......................  1.584.000,00 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  2.532.231,81 12.865,00 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers .....................................  2.519.366,81 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  2.519.366,81 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 



 12 

 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:48 al 00:27:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=1008.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=1008.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=1008.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES ORDINÀRIES DE 
REFORMA ANOMENAT “OBRES PER LA CREACIÓ D’UNA ESTRUCTURA DE 
FUSTA PER UN ESPAI D’OCI POLIVALENT A LA PLAÇA DE LES DELÍCIES DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres ordinàries de reforma 
anomenat “Obres per la creació 
d’una estructura de fusta per un 
espai d’oci polivalent a la plaça de 
les Delícies. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Obres per la creació d'una 
estructura de fusta per un espai d'oci polivalent a la Plaça de les Delícies” amb un 
pressupost estimat de 107.795,80 € (IVA no inclòs) i de 130.432,92 € (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni de data 20 de febrer de 
2019. 
 
Vist l’informe de data 13 de maig de 2019 subscrit pel Sr. Sol-Macià Vives i Espinal, 
amb el vist i plau del Regidor de l’Àrea de Política Territorial i Espai Públic de data 17 
de setembre de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 
229 i següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic en quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes 
obres, la classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
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Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 18 de setembre de 2019. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa de Política Territorial i Espai Públic, proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat 
“Obres per la creació d'una estructura de fusta per un espai d'oci polivalent a la Plaça 
de les Delícies” amb un pressupost estimat de 107.795,80€ (IVA no inclòs) i 
130.432,92€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Nomenar Sr. Sol-Macià Vives i Espinal - Enginyer i la Sra. Dioni Giménez 
Casquero – Arquitecta Tècnica, directors facultatius de les esmentades obres. 
 
Tercer.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Quart.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:27:07 al 00:43:29 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=1627.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=1627.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=1627.0
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PUNT SETÈ.- DONAR COMPTE DE LA MINUTA D’ESCRIPTURA DE CORRECCIÓ 
D’ERROR REDACTADA PER LA NOTARIA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, QUE 
CONSTA A L’EXPEDIENT I QUE ESMENA ELS ERRORS DETECTATS A 
L’ESCRIPTURA DE 21 DE DESEMBRE DE 1987, DE CESSIÓ SIGNADA PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
I L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA, ON ES RECULLEN ELS ACORDS DEL 
CONVENI ACORDAT PER L’AJUNTAMENT I ACORDAT EN COMISSIÓ DE 
GOVERN DE 19 DE SETEMBRE DE 1985 I APROVAT EL DIA 27 DE GENER DE 
1986, PEL PLE DE L’AJUNTAMENT, EN RELACIÓ A L’ACTUAL COL·LEGI SANT 
MIQUEL.- 

Donar compte de la minuta 
d’escriptura de correcció d’error 
de cessió de la Generalitat de 
Catalunya, en relació a l’actual 
col·legi Sant Miquel. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista l’escriptura autoritzada pel notari de Barcelona Don Juan-José López Burniol en 
data 21 de desembre de 1987, amb el número de protocol 5535, l'Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, l'Arquebisbat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
relativa a diverses operacions registrals de declaració d'obra nova i segregació, així 
com formalització de cessió i permuta de finques, en relació als espais ocupats pel 
CEIP  Sant Miquel de Cornellà de Llobregat. Aquesta escriptura consta a l'expedient. 
 
Vist que a la declaració d'obra nova i en la segregació referenciada, com a les 
transmissions i cessions posteriorment recollides a l'escriptura ressenyada, s'han 
detectat per les parts diferents errors, de manera que es considera que no queda 
clara la voluntat de les parts atorgants a l'escriptura esmentada, pels següents 
motius: 
 
1) L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 1987,  va 
adoptar entre altres, el següents acords: 
 
"Esta Alcaldía-Presidencia, en relación con el Centro Docente "Sant Miquel", propone 
al pleno del Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.- Aprobar el texto del Convenio a firmar en su momento, entre el 
Ayuntamiento, la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat, el Arzobispado de 
Barcelona, y la Parroquia de San Miguel de Cornellà, titular del Centro Docente "Sant 
Miquel", relativo a la integración del mencionado centro en la Red de Centros 
docentes Públicos de conformidad con lo previsto por la Ley/14/1983, de 14 de julio 
del Parlament de Catalunya. 
 
Segundo.- Facultar al señor Alcalde, don José Montilla Aguilera, para la firma del 
presente convenio y de los documentos necesarios en la ejecución del mismo, 
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ratificando el acuerdo adoptado, en este sentido, por la comisión de gobierno del día 
19 de septiembre de 1985." 
 
Per tant es ratifica el text del Conveni aprovat per la comissió de govern del dia 19 de 
setembre de 1985. 
 
2) El text del Conveni, recull el contingut de les actuacions necessàries per l'integració 
del Col·legi Sant Miquel a la xarxa de Centres Docents Públics. 
 
- D'Acord amb el plànol esmentat i el text del conveni (obrant a l’expedient): 
 
1) Inicialment tota la  finca a on estava el Col·legi Sant Miquel es propietat de 
l'Arquebisbat de Barcelona. 
 
2) La finca C (segons plànol obrant a l’expedient) es ven al Departament 
d'Ensenyament i Ajuntament, per un import de 34.230,671 pessetes. a pagar de la 
següent manera: 
 
1. Quant a 2.349.740.- pessetes, (valor del solar ) a l'Ajuntament. 
2. Quant a 31.970.931.- pessetes, en que es valora l'edificació i que compren també 
els mobles i instal·lacions (desglossats en diferents conceptes) al Departament 
d'Ensenyament.(Es minoren en 17.600.000.- pessetes, quedant el preu en 
14.370.931.- pessetes). 
 
3) La finca B (segons plànol obrant a l’expedient) es cedeix a títol gratuït al 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mentre es mantingui 
l'afectació al servei docent.  
 
4) Posteriorment, mitjançant acord de data 25 de novembre de 1987, s'acorda que el 
pagament que havia de realitzar l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel valor del 
solar de la finca que adquiria al conveni, el seu pagament es faria mitjançant la 
permuta d'una altra finca, la situada al Carrer Josep Masgrau 59-61 de Cornellà de 
Llobregat. (Document 3). 
 
5) Aquests acords municipals s'intenten plasmar a l'escriptura de 21 de desembre de 
1987 atorgada per la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
y Arzobispado, davant del notari Juan-José Lopez Burniol i així s'explicita en el seu 
punt 3er i 4rt de la mateixa que diu: 
 
"3er.- En data 1 d'abril de 1986 va ser subscrit el conveni entre el Departament 
d'Ensenyament, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l'Arquebisbat de Barcelona i 
la parròquia Sant Miguel, de Cornellà de Llobregat, representats respectivament 
per(...), a on consistent les clàusules d'integració de l'esmentada escola "Sant Miguel" 
a la xarxa de centres docents públics de la Generalitat, acordant-se en la clàusula 
tercera la venda d'un dels dos edificis situats al C/Domenech i Muntarner nº1 pel 
preu de 16.720.671.- ptes, de les quals 14.370.931.- ptes corresponen al valor de 
l'immoble i 2.349.740, al valor del solar, i la cessió gratuïta de l'ús de l'altre edifici a la 
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Generalitat per usos docents, amb les condicions establertes al Conveni d'1 d'abril 
de1986 ja referenciat. Del total del preu de compravenda que suma 16.720.671, Ptes, 
el Departament d'Ensenyament abonarà al propietari la quantitat corresponent al 
valor d'immoble en un sol pagament de 14.370.931,- pessetes, amb càrrec a 
pressupost de 1987; L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat aportarà el valor del sola 
per un import de 2.349.740,- pts,. en tres anualitats de 783.247,- pts, cascuna, durant 
els anys 1986, 1987 i 1988.  
 
4rt.- Malgrat la clàusula tercera de l'esmentat conveni, converses posteriors hagudes 
entre l'Arquebisbat, i l'Ajuntament de Cornellà han demostrat ésser més convenient 
als interessos tant municipals com de l'Arquebisbat que l'Ajuntament aportes el valor 
del solar no amb una quantitat en metàl·lic sinó mitjançant la cessió en permuta d'un 
local de la seva propietat situat al carrer Josep Masgrau 59-61, de Cornellà. En aquest 
sentit es va adoptar l'acord plenari de 25 de novembre de 1987 aprovant 
l'esmentada permuta." 
 
6) Per tant la voluntat de l'escriptura, com no podia ser d'altra manera, es recollir els 
acords municipals ja comentats. Ara bé, a l'hora de descriure aquestes transmissions, 
es comet un error a l'hora de referir-se a les finques objecte de transmissió, al fer 
referència a l’hora de descriure els béns a paràgrafs o antecedents amb numeració 
equivocada. 
 
Atès que s’ha redactat una minuta d'escriptura que corregeixen  els errors existents al 
protocol 5535 per part de les parts, que consta al present expedient que es considera 
correcta i que reflecteix fidelment la realitat material i jurídica de les finques. 
 
Vist els informes del Cap del Departament de Patrimoni i Secretaria General. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de la minuta d'escriptura de correcció d'error redactada per la 
Notaria de Cornellà de Llobregat, que consta a l'expedient i que esmena els errors 
detectats a l'escriptura de 21 de desembre de 1987, de cessió signada per la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l'Arquebisbat de 
Barcelona, a on es recullen els acords del conveni acordat per l'Ajuntament i acordat 
en Comissió de Govern de 19 de setembre de 1985 i aprovat el dia 27 de gener de 
1986, pel Ple de l'Ajuntament, en relació a l'actual Col·legi Sant Miquel. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde, Antonio Balmón Arévalo, per a la signatura de 
quants documents públics i privats siguin necessaris per a l’ execució de l’ acord que 
antecedeix. 
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Tercer.- L’Ajuntament abonarà 1/3 de les despeses derivades de notaria i inscripció 
registral. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Arquebisbat de Barcelona i a la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:43:30 al 00:44:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=2610.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- ADHERIR-SE A LA DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
“LES CIUTATS I ELS POBLES DAVANT EL REPTE DE L’AGENDA 2030” PEL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.- 

Adherir-se a la declaració de Sant 
Fruitós de Bages “Les ciutats i els 
pobles davant el repte de 
l’agenda 2030”, pel 
desenvolupament sostenible. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat forma part de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona des de l’any 1997. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2610.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2610.0
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Vist que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer el paper 
decisiu que ha protagonitzat els desenvolupament sostenible en la transformació de 
la nostra societat. 
 
Vist que en el marc de la 19a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat, celebrada el passat 20 de febrer de 2019 a Sant Fruitós del Bages, es 
va aprovar la Declaració de Sant Fruitós del Bages, les ciutats i els pobles davant del 
repte de l’Agenda 2030 i que es va instar a presentar la Declaració de Sant Fruitós del 
Bages en els respectius plens municipals per donar el màxim suport al compromís 
local envers el desenvolupament sostenible en tots els seus aspectes 
 
Vist que el desenvolupament sostenible ha tingut i té un paper essencial el mon local i 
els ajuntaments, que entenen que cal seguir posant en marxa plans, projectes i 
serveis al respecte. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat duu a terme des de fa molt anys 
iniciatives relacionades amb el desenvolupament sostenible. 
 
Vist l’informe del Tècnic de Medi Ambient de data 24 de juliol de 2019. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient,  
 

ACORDS 
 
Primer.- Adherir-se a la Declaració de Sant Fruitós de Bages “Les ciutats i els pobles 
davant el repte de l’Agenda 2030” pel Desenvolupament Sostenible i els acords que 
se’n derivin. 
 
Segon.- Comunicar a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, el present acord. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:24 al 00:47:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=2664.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2664.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2664.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- ADHERIR-SE A LA CARTA INTERNACIONAL DEL CAMINAR.- 

Adherir-se a la Carta 
Internacional del Caminar. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat participa en la Setmana Europea de la 
Mobilitat, celebració impulsada per la Unió Europea i durant la qual diverses 
administracions i entitats organitzem activitats i accions que promouen el respecte 
pel medi ambient en l’àmbit de transport. 
 
Vist que l’adhesió a la SEM implica la implementació d’alguna mesura permanent que 
contribueixi a un canvi progressiu des de l’ús del cotxe privat cap a mitjans de 
transport mediambientalment sostenibles. 
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat duu a terme des de fa molt anys 
iniciatives relacionades amb la millora de les condicions per anar a peu per tota la 
ciutat activitats i organitza activitats que fomentar el caminar. 
 
Vist què entre les atribucions delegades al Tinent d’Alcalde Regidor Delegat de 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries son concretament la d’impuls, gestió i 
direcció dels programes de foment de la mobilitat urbana sostenible vianants, elèctric 
i bicicleta. 
 
Vist l’informe del Tècnic de Medi Ambient de data 26 de juliol de 2019. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 52.2.c) i 114.3.k) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
local de Catalunya, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la Corporació 
Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient,  
 

ACORDS 
 
Primer.- Adherir-se a la Carta Internacional del Caminar i els acords que se’n derivin. 
 
Segon.- Comunicar a l’entitat Catalunya Camina el present acord. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:21 al 00:50:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=2841.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DESÈ.- INFORMAR FAVORABLEMENT LA COMPATIBILITAT ENTRE LA 
CONDICIÓ DE REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC/AM) D’AQUEST AJUNTAMENT DE 
LA SENYORA TERESA VIDAL LLARGUES, AMB LA SEVA ACTIVITAT PÚBLICA 
COM A TÈCNICA SUPERIOR DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Informar favorablement la 
compatibilitat entre la condició 
de Regidora amb la seva activitat 
pública com a tècnica superior del 
departament de salut de la 
Generalitat, de la senyora Teresa 
Vidal Llargues. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’escrit tramès pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, registrat 
en aquest Ajuntament el dia 12 d’agost de 2019 amb el número núm. 29618, pel que 
es sol·licita l’informe favorable del Ple d’aquesta Corporació, a fi que la Regidora 
d’aquest Ajuntament, Sra. Teresa Vidal Llargues, pertanyent al Grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM), pugui 
compatibilitzar la seva activitat com a Tècnica Superior del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, en règim de personal interí, amb la seva activitat pública 
com a Regidora d’aquest Ajuntament, a efectes d’adoptar l’oportuna resolució.  
 
Atès que la senyora Teresa Vidal Llargues va prendre possessió com a Regidora 
d’aquest Ajuntament en la sessió constitutiva celebrada el passat dia 15 de juny, i 
exerceix el seu càrrec en aquesta Corporació sense cap règim de dedicació específica, 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2841.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=2841.0
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ni exclusiva ni parcial, ni cap horari ni jornada, percebent per a això, únicament, les 
indemnitzacions establertes per acord plenari adoptat el dia 2 de juliol d’enguany, per 
l’assistència efectiva a les sessions del ple i de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, per imports, respectivament, de 360 euros per cada sessió plenària i 180 
euros per sessió de la Comissió Informativa. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 5 de la Llei 
53/1984, de 256 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, per excepció, 
pot compatibilitzar les seves activitats com a personal al servei de l’Administració 
Pública amb el desenvolupament de determinats càrrecs electius, en particular pel 
que fa als derivats de la seva condició de membres de les Corporacions Locals, a 
excepció que desenvolupin en aquestes càrrecs retribuïts i amb dedicació exclusiva. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, vist l’informe número 249/2019, de data 28 d’agost, 
emès per la Secretària General, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement la compatibilitat entre la condició de Regidora del 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
d’aquest Ajuntament de la senyora Teresa Vidal Llargues, amb la seva activitat 
pública com a Tècnica Superior del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, en règim de personal interí. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la interessada i al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Difondre 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 9.1.m) de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:50:11 al 00:50:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=3011.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3011.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3011.0
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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: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/2019 PER SUPLEMENT DE 
CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC A ROMANENT DE 
TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES. 
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Les intervencions de la votació de la urgència consten en la Vídeo Acta de la 
sessió, minut 00:50:36 al 00:50:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=3036.0 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3036.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3036.0
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ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
 
PUNT D’URGENCIA.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 25/2019 
PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC A 
ROMANENT DE TRESORERIA I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES. 

Aprovar modificació de crèdit 
núm. 25/2019. 

MOCIO 
... 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel Departament de Política Territorial, per fer 
front a les despeses ocasionades per l’aprovació de les Bases per a la convocatòria de 
subvencions 2019 per a la instal·lació d’ascensors, socials i esportives, per un import 
de 135.000,00 euros. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de crèdits per suplement de crèdit amb càrrec a 
romanent de tresoreria, presentada pel Departament de Política Territorial, per fer 
front a les despeses originades per l’inici del procediment de subscripció del conveni 
de col·laboració amb l’A.M.B. pel projecte de construcció de la Biblioteca Fontsanta, 
per un import de 208.274,54 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament de Joventut 
per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada per la 
necessitat de fer front a les despeses originades per la reforma de CEIJ MOWGLI pel 
desenvolupament del projecte educatiu i de lleure destinat a infants i joves del barri 
Pedró, per un import de 42.000,00 euros.  
 
Vista la proposta de modificació de modificació de crèdit presentada pel Departament 
de Joventut per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, motivada 
per la necessitat de fer front a les despeses originades pel programa educatiu-social i 
lúdic del Grup Esplai Vol i Vol pel desenvolupament del projecte educatiu i de lleure 
destinat a infants i joves del barri Centre, per un import de 20.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament de Recursos 
Jurídics, per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per la 
necessitat de fer front a les despeses d’assistència tècnica per la redacció d’uns plecs 
per la licitació d’un contracte d’assegurances, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Educació, 
per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de tresoreria, per la necessitat de fer 
front a les despeses derivades de les obres d’adequació del garatge-laboratori de la 
Fundació el Llindar, per un import de 8.000,00 euros. 
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Vista la proposta de modificació de crèdit presentada pel Departament d’Acció Social, 
per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria, per la necessitat de fer 
front a les despeses originades per la creació d’un grup de treball per estimular 
l’autonomia de persones joves, per un import de 15.000,00 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2019. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 25/2019 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i a 
baixes per anul·lació de despeses que es proposa, segons el següent detall i resum per 
capítols: 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0551.1522A.4800000 SUBV.ASCENSORS CTAT.PROPIETARIS 1,00 135.000,00 0,00 135.001,00 
0551.3321A.7640000 TRANSF.CONVENI A.M.B./BIBLIOTECA FONTSANTA (INC.18) 1.256.647,61 208.274,54 0,00 1.464.922,15 
0661.3371D.7800000 SUBV. CEIJ MOWGLI 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00 
0661.3371D.4800004 SUBV. GRUP D'ESPLAI VOL I VOL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
0334.2311C.7800000 TRANSF. CAPITAL/FUNDACIO EL LLINDAR 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 
0332.2311C.4800007 SUBV. ASSOCIACIO FAMILIARS ALZHEIMER 27.000,00 15.000,00 0,00 42.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  428.274,54 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 16.322.801,09 428.274,54 0,00 16.751.075,63 
 
 TOTAL INGRESSOS  428.274,54 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0785.9200I.2270600 CPS/ASSISTENCIA TECNICA/RECURSOS JURIDICS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
0785.9200I.2260400 DESPESES JURIDIQUES/RECURSOS JURIDICS 20.000,00 0,00 6.000,00 14.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  6.000,00 6.000,00 
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Resum per Capítols 
 
Estat de Despeses 
 Altes Baixes 
 
Cap. II.- Desp. corrents béns i serveis ..................  6.000,00 6.000,00 
Cap. IV.- Transferències corrents .........................  170.000,00 0,00 
Cap. VII.- Transferències de capital .......................  258.274,54 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  434.274,54 6.000,00 
 
 
Estat d’Ingressos 
 Altes Baixes 
 
Cap. VIII.- Actius Financers .....................................  428.274,54 0,00 
 
 TOTAL.....................................................  428.274,54 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:50:50 al 00:56:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=3050.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3050.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3050.0
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Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, ERC/AM, 
PODEMOS I EC-MC-ECG, EN RESPOSTA A LES AMENACES D’ENDESA A LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE RELATIU A LES FACTURES 
ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES VULNERABLES.- 

Moció PSC-CP, ERC/AM, 
PODEMOS i EC-MC-ECG, en 
resposta a les amenaces d’Endesa 
a les administracions locals en 
relació al deute relatiu a les 
factures energètiques de les 
famílies vulnerables. 
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MOCIÓ 
... 
 
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta la 
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de 
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al 
confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de 
les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de 
viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...) 
 
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua-Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a 
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). 
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir 
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es 
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 
8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a final de mes (Idescat, 
2018), la qual cosa es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures 
de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica 
social que afecta un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda 
en els darrers anys. 
 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa 
legislativa popular (ILP) impulsada per un grup promotor format per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i 
l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. Gràcies a 
aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
 
Aquesta llei estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar talls de 
subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, 
també, que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis 
necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt 
notables en el cost dels consums mínims. 
 
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball impulsada per la Generalitat de 
Catalunya, amb les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses 
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen, 
com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica inclosos els 
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc 
d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols, 
debatre la proposta. 
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La Llei 24/2015 garanteix en l’article 6 el subministrament elèctric a les persones 
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que 
hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc 
d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals 
han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, 
que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha 
resolt el tema del deute de les famílies per la manca de voluntat de les empreses 
subministradores de signar els convenis que s’establien en el protocol de la Llei 
24/2015. 
 
En aquest període ha entrat en vigor en l’àmbit estatal el RD 897/2017, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres 
mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la 
modificació de l’any 2018 (RD 15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a 
protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el 
consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que 
té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o 
locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en 
risc d’exclusió social. 
 
En aquest context, l’agost de 2019 els ajuntaments (els habitants dels quals en 
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una 
carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què 
s’amenaça de tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no 
s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no només reclama als Ens Locals el 50% del 
cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest 
reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen que els 
ajuntaments es facin càrrec també del 50% del deute dels consumidors vulnerables 
que no disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables 
a Catalunya és de 21.000.000 € (corresponent a 25.000 llars) i en reclama el 50% 
(10.500.000 €) als municipis. 
 
A la comunicació rebuda Endesa detalla que el concepte de rebuts impagats de 388 
famílies vulnerables de Cornellà de Llobregat, ascendeix a 298.185,66 euros. 
 
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar els alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 
de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada. 
 
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió 
convocada per la Generalitat de Catalunya –a la qual van assistir les entitats 
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals-, en què principalment es va 
acordar donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta, 
crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti 
la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 
com a marc de referència. 
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En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant 
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada 
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va 
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes 
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar. 
 
Com diu l’informe elaborat des del departament jurídic de la Diputació de Barcelona, 
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de 
les famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
No tolerarem l’amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables 
d’aquesta ciutat. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, 
l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya. 
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i 
moviments socials, el món local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes 
les persones, i especialment les més vulnerables, tinguin el subministrament energètic 
que garanteixi un vida digna. 
 
Els ajuntaments continuen estant a la primera línia d’atenció ciutadana, i els serveis 
de benestar social han hagut de fer front a complicades tramitacions i informes de 
vulnerabilitat amb l’agilitat necessària requerida sense els recursos addicionals 
necessaris i ha estat una càrrega afegida a la ja complicada situació de càrregues de 
treball. Les administracions locals han estat també pioneres en l’assessorament 
energètic a la ciutadania i en el desenvolupament de multitud d’accions per la millora 
del condicionament de les llars per la millora del seu confort tèrmic. Ho han fet, com 
passa massa sovint, com a resposta a situacions d’emergència i la majoria de vegades 
amb fons propis, sense el suport de la resta d’administracions. 
 
Per això, els grups municipals sotasignats, presentem els següents acords per a 
l’aprovació en aquest Ple: 
 
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA 

d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones 
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació 
amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una 
il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015. 

 
2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 

problemàtica de la pobresa energètica. 
 
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un 

conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el 
futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les 
institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència. 
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4. Instar la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre 

totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de 
desplegament de la Llei 24/2015 en què es defineixi la gestió del deute generat per 
les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en 
situació de vulnerabilitat sigui objecte d’un tall de subministraments, en aplicació 
de la Llei 24/2015. 

 
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets 

de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal 
i com marca la llei, i la condonació del deute acumulat per les persones protegides 
per la llei 24/2015, des de l’any 2015. 

 
6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions 

locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies 
vulnerables. 

 
7. Reclamar al Govern de la Generalitat que defensi fermament la Llei 24/2015, una 

Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser aprovada per unanimitat al 
Parlament de Catalunya. 

 
8. Instar al Govern de la Generalitat que doti dels instruments oportuns i la cobertura 

legal suficient per que totes les administracions competents puguin utilitzar les 
vies sancionadores de manera contundent, en cas que les subministradores 
elèctriques realitzin talls a llars, no permesos per la llei 24/2015. 

 
9. Donar trasllat d’aquest acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, i a les associacions 
veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa energètica al nostre 
municipi. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:56:21 al 01:13:03 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=3381.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3381.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=3381.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, EN 
SUPORT A LES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I SALVAMENT AL 
MEDITERRANI.- 

Moció ERC/AM, en suport a les 
ONG que treballen en el rescat i 
salvament al mediterrani. 

MOCIÓ 
... 
 
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més perillosa del món, amb més de 14.000 
persones mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions 
equiparables a les d’un genocidi. 859 persones hi han perdut la vida aquest 2019, 
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segons l’OIM (Organització Internacional de les Migracions). Tot i que probablement 
la xifra real de morts és molt més elevada. 
 
És urgent l’establiment de corredors humanitaris segurs i els programes de 
reassentament i reubicació, així com de vies legals i segures, com l’expedició de visats 
humanitaris segurs i visats acadèmics, per a solucionar el problema. 
 
Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges 
Sense Fronteres i Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel Mediterrani buscant 
vaixells a la deriva per rescatar persones i salvar vides. Una tasca que és 
responsabilitat directa de les institucions europees i dels estats membres, però 
aquests, no sols incompleixen amb el seu deure, sinó que dificulten la tasca de les 
organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats. 
 
Aquestes organitzacions estan patint una forta onada de criminalització per part de 
molts estats europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització 
dels vaixell, amb l’amenaça de multes i amb acusacions de tràfic de persones i 
organització criminal, que ha portat a detencions com la de la capitana del Seawatch 
3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes multes, com per exemple l’Estat 
Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s’intenti rescatar persones. 
 
Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del 
Mar respecte als deures de prestar auxili implica directament els estats: 
 
1.- Tot Estat exigirà al capità d’un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que 

pugui fer-ho sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatges: 
 

a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar. 
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que 

estiguin en perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una 
possibilitat raonable de fer-ho. 

c) Cas d’abordatge, presti auxili a l’altre buc, a la seva tripulació i als seus 
passatges i, quan sigui possible, comuniqui a l’altre buc el nom del seu, el seu 
port de registre i el port més pròxim en què farà escala. 

 
2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d’un 

servei de cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i 
aèria i, quan les circumstàncies ho exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats 
veïns mitjançant acords mutus regionals. 

 
El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir 
declarant Catalunya com a port segur, oferint els ports gestionats pe l’empresa 
pública Ports de la Generalitat per a l’arribada de vaixells que realitzen tasques de 
salvament al Mediterrani. L’acord inclou també la creació d’una comissió 
Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per l’acolliment d’aquests vaixells, 
coordinar l’assistència i gestionar també les actuacions per assegurar l’acolliment. 
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El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no 
governamentals que treballen per rescatar persones al Mediterrani, a través de 
diverses mocions, com l’aprovada el 25 de juliol. A més, va aprovar donar la Medalla 
d’Honor a Òscar Camps, fundador d’Open Arms i Carola Rackete, capitana del 
Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca. 
 
Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor 
de l’acollida, posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les 
persones refugiades. 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha mostrat el seu compromís, amb l’aprovació al Ple del 30 
de setembre del 2015 d’una moció en suport a l’acollida de la població refugiada 
víctima dels conflictes armats a la Mediterrània on es va comprometre, entre d’altres, 
a actualitzar el pla d’acollida municipal incorporant-hi l’asil i a donar suport i 
col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l’acollida i el servei a les 
persones sol·licitants d’asil. També es va aprovar una moció, al Ple del 24 de maig del 
2018, de suport a l’ONG Proactiva Open Arms. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple l’aprovació dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel Mediterrani per rescatar 
persones i salvar vides i denunciar la persecució política que reben. 
 
Segon.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i les entitats socials que treballen amb 
persones refugiades els recursos materials i econòmics necessaris. 
 
Tercer.- Donar compliment als acords de la moció aprovada al Ple del 30 de setembre 
del 2015 en suport a l’acollida de la població refugiada víctima dels conflictes armats 
a la Mediterrània. 
 
Quart.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de la sentència del Tribunal Suprem 
que el condemna a l’execució dels compromisos de reubicació i reassentament 
acordats que obliguen a tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones. 
 
Cinquè.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal 
Constitucional, del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid que l’obliguen a transferir a la Generalitat, al llarg del 2019, la 
competència i els recursos per a l’acollida de les persones immigrades, sol·licitants 
d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional. 
 
Sisè.- Demanar al Govern Espanyol que mantingui i ampliï els recursos de Salvament 
Marítim per fer front a les emergències a la zona SAR (zones de rescat) que siguin 
responsabilitat d’Espanya. 
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Setè.- Demanar al Govern Espanyol que incrementi la pressió perquè tots els estats 
membres de la UE compleixin amb les seves obligacions a les seves zones SAR 
assignades, compleixin el dret internacional, i per assolir una política europea 
concertada i solidària en matèria migratòria i d’asil/refugi. 
 
Vuitè.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al 
Mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, 
reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn 
sobre l’arrel del problema del drama migratori i que apliqui, també, polítiques 
d’acollida inclusives que garanteixin la subsistència i els drets més bàsics de tothom. 
 
Novè.- Instar al Govern de Catalunya, que en el marc de la política exterior, prengui 
les mesures necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan 
desenvolupant les ONGs catalanes que treballen en el rescat i salvament al 
Mediterrani. 
 
Desè.- Comunicar aquests acords a les ONG Proactiva Open Arms, Sos Mediteranée, 
See Watch, Metges Sense Fronteres, OIM, al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
del Govern Català, al Parlament de Catalunya i al Govern Espanyol. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:13:04 al 01:29:27 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=4384.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=4384.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=4384.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A LA 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, CULTURAL I ESPORTIVA DE LA INDÚSTRIA DELS 
VIDEOJOCS I ELS E-SPORTS.- 

Moció Cs, per a la promoció 
econòmica, cultural i esportiva de 
la indústria dels videojocs i els E-
Sports. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els esports electrònics, coneguts com “E-Sports” (abreviatura a la seva vegada de 
“Electronic Sport”) són la nova vertent del món dels videojocs en la qual es competeix 
de manera amateur, semiprofessional i professional. Les competicions professionals 
suposa i requereix d’un entrenament diari propi de qualsevol altre esport tradicional, 
incloent la preparació física i psicològica. A nivell de mercat econòmic, existeixen 
patrocinadors, lligues, equips, campionats oficials i professionals i a nivell mediàtic hi 
ha cobertura d’aquests esdeveniments per televisions i plataformes digitals. 
 
Tot això no és fruit d’una casualitat ni pertany a un sector que abans es considerava 
marginal i reservat a l’àmbit privat. La indústria del videojoc porta des de 2008 
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desbancant en Espanya i a tot el món a música i cinema en la indústria de 
l’entreteniment, facturant més de 100.000 milions de dòlars en tot el món l’any 
passat, 30.000 milions més que la poderosa maquinària de cinema de Hollywood. Al 
nostre país ja supera la recaptació de música, cinema i llibres junts. 
 
Durant l’any 2018 la indústria del videojoc va aportar uns ingressos globals de més de 
1.530 milions d’euros, un 13% més respecte a l’any 2017, segons les dades publicades 
per AEVI (Associació Espanyola de Viodejocs). 
 
L’anuari d’AEVI també destaca altres dades: consolida al nostre país entre els 10 
primers del món en volum global de negoci. Només al 2018 es van vendre a Espanya 
9,62 milions de videojocs físics, 1,29 milions de videoconsoles i 4,38 milions 
d’accessoris. 
 
Aquest proper novembre, tindrà lloc la primera edició de NiceOne Barcelona, al 
recinte de Gran Via de Fira Barcelona, la quarta en total tenint en compte les 
anteriors edicions de la Barcelona Games World, el major esdeveniment de videojocs 
d’Espanya que tindrà les últimes novetats de videojocs, competicions professionals i 
amateur de E-Sports, competicions de la Barcelona Mobile Challenge, RetroBarcelona 
que es dedica als videojocs clàssics i la retroinformàtica i àrees de demostracions de 
Realitat Virtual i Realitat Augmentada.  
 
Parlem del que, a dia d’avui, és el sector de l’entreteniment més rendible de tot el 
món, per davant del cinema. Els videojocs es consoliden un any més com la primera 
opció d’oci audiovisual a Espanya. Més de 16 milions d’espanyols són usuaris de 
videojocs, conformant un sector transversal, joves i grans, homes i dones, estudiants i 
treballadors i en tots els àmbits socials. El 36% dels espanyols són consumidors 
d’aquest tipus de producte cultural, i li dedica una mitjana aproximada de 5,9 hores 
setmanals. Segons un recent estudi d’impacte econòmic, la indústria dels videojocs 
genera ocupació directa de qualitat per a 8.790 persones, amb un impacte indirecte 
en l’economia de 3.5777 milions d’euros. Per cada euro invertit en el sector dels 
videojocs a Espanya, es té un impacte de tres euros en el conjunt de l’economia i per 
cada treball generat en el sector es creen 2,6 en d’altres sectors. 
 
No obstant això, ens trobem davant la disjuntiva que fins ara aquesta indústria rebia 
un escàs suport institucional. S’ha tendit a obviar l’intrínsec caràcter innovador i les 
oportunitats que solament un sector com el del videojoc pot aportar. El 2016 va estar 
l’any més important per a la indústria del videojoc a nivell institucional. Per primera 
vegada, el Congrés dels Diputats va exigir al Govern d’Espanya facilitar les inversions 
internacionals de la indústria del videojoc, l’Assemblea de Madrid va sol·licitar a les 
autoritats locals el desenvolupament de la indústria local i el Parlament de Catalunya 
va ser l’escenari de la primera compareixença de la indústria en una institució 
pública. 
 
Aquell mateix any, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat una 
proposta de Ciutadans en la qual s’exigia al Govern català la creació d’una taula de 
treball amb l’objectiu d’ “impulsar la innovació del sector del videojoc, afavorir la 
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creació d’ocupació de qualitat i el creixement de les empreses de desenvolupament a 
Catalunya. La iniciativa volia contribuir al desenvolupament d’un ecosistema de la 
indústria del videojoc a través d’una taula de treball en la qual haurien de participar 
els representants més significatius del sector així com representants institucionals de 
l’àmbit de l’Educació, la Sanitat, Empresa, Cultura, Treball i Assumptes Socials. 
 
És una prioritat que des de les administracions ajudem a potenciar aquesta indústria i 
aprofitar per a que la nostra ciutat sigui pionera. Els principals partits nacionals als 
seus programes electorals de les passades eleccions generals del 28 d’abril han posat 
a la indústria del videojoc en el centre de la seva agenda política econòmica i cultural. 
 
D’altra banda, Internet ha permès que milers d’usuaris de videojocs tinguin la 
possibilitat de compartir i fins i tot retransmetre les seves experiències en vídeo d’una 
manera senzilla i directa. És precisament en plataformes com “Youtube”, 
“Instagram”, “Twitch”, o “O-Stream”, on trobem la causa de la recent popularització 
de dos fenòmens que actualment mouen grans quantitats de seguidors: els 
“youtubers i influencers” o creadors de contingut i els “E-Sports”. 
 
Parlem d’autors de continguts dels quals gira entorn dels videojocs i que compten 
amb una audiència potencial inassolible per a moltes de les cadenes de televisió. En el 
cas dels E-Sports ens trobem amb competicions esportives que omplen estadis de 
futbol, que poden acaparar l’atenció de més de cent milions d’espectadors, i que la 
consultora “Pricewaterhouse Coopers” estima que va moure durant l’any 2017 més 
de 410 milions d’euros. Fins i tot cadenes de televisió com ESPN han començat a 
incloure entre la seva programació contingut dedicat als esports electrònics, d’acord 
amb el que Corea del Sud porta fent des de fa aproximadament una dècada. 
 
Estem davant una activitat que encara està en ple sorgiment i que ja compta amb 
una massiva demanda. Cert és que ja se celebren esdeveniments d’E-Esports a 
Espanya, com el “Gamergy”, amb més de 25 mil visitants a l’esdeveniment de Madrid 
o el “ESL Masters”, celebrat a Barcelona amb més de set mil cinc-cents aficionats. 
Inclòs a la nostra ciutat al Citilab el passat març es va celebrar la IV edició del Tech 
Republic, una competició amb l’objectiu de convertir-se en el primer torneig nacional 
de Super Smash Bros Ultimate en Espanya i que va aplegar 200 gamers durant tot el 
cap de setmana. També al Citilab van tenir lloc al maig les jornades Mobile Cells, 
debats sobre la identitat digital, la popularització dels mòbils i el videojocs i la Mobile 
Urban Games, un taller de creació de videojocs per a telèfons mòbils. Finalment 
alguna entitat esportiva de la ciutat ja s’ha iniciat en el món dels E-Sports i compte 
amb diferents gamers en el seu club que participen en competicions i lligues. 
 
Creiem que no s’ha de deixar escapar l’oportunitat d’una activitat la qual la ciutat de 
Cornellà pot encapçalar. Això es tradueix en ocupació hotelera, en despeses per 
visitant que repercuteix a la ciutat receptora, així com els negocis d’innovació que 
solen crear-se entorn d’aquests esdeveniments. 
 
És per això que el Grup Municipal Ciutadans presenta els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Adoptar un compromís ferm per a que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
aposti pel desenvolupament dels esports electrònics, més coneguts com E-Sports. 
 
Segon.- Instar a l’Àrea d’Esports i de Promoció que iniciïn converses amb promotors 
de competicions d’E-Sports, amb entitats esportives de la ciutat per a que fomentin 
els E-Sports i per oferir espais a la nostra ciutat per a la celebració d’aquests 
esdeveniments. 
 
Tercer.- Augmentar la promoció econòmica d’aquesta activitat perquè empreses 
innovadores, editores i desenvolupadores de videojocs puguin instal·lar-se a la nostra 
ciutat. 
 
Quart.- Incloure la indústria dels videojocs i els E-Sports dins dels plans futurs 
destinats a actualitzar l’estratègia cultural, econòmica i esportiva de la nostra ciutat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:29:28 al 01:42:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=5368.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=5368.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=5368.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la sessió el senyor Sergio Gómez Márquez, 
Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
SOL·LICITAR LA GRATUÏTAT DELS LLIBRES DE TEXT I EL MATERIAL 
CURRICULAR EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Moció Cs, per a sol·licitar la 
gratuïtat dels llibres de text i el 
material curricular en l’educació 
primària i secundària obligatòria 
a Cornellà de Llobregat. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Marc normatiu 
 
La Constitució Espanyola, en el seu article 9, assenyala que “correspon als poders 
públics promoure les condicions per a què la llibertat i la igualtat de l'individu i dels 
grups en què s'integren siguin reals i efectives”, així com remoure els obstacles que 
impedeixin o dificultin la seva plenitud. L'article 27.4 estableix que: “L'ensenyament 
bàsic és obligatori i gratuït”. Igualment l'article 39, determina, així mateix, que els 
poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família, 
entenent-se l'educació inclosa dins d'aquests. 
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Per part seva, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, recull en l'article 4.1 
que l'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones i defineix, en 
l'article 3.3, que l'educació primària i l'educació secundària constitueixen l'educació 
bàsica. 
 
Així mateix, l'article 88.2 de la Llei orgànica 3/2006 estableix que les Administracions 
Educatives dotaran als centres dels recursos necessaris per a fer possible la gratuïtat 
de l'ensenyament bàsic. 
 
A més, la Llei de 12/2009 de 10 de Juliol d'Educació de Catalunya afirma en el seu 
article 5 que són ensenyaments obligatoris, gratuïts i universals, l'educació primària i 
l'educació secundària obligatòria. 
 
En aquest mateix sentit, la Llei d'Educació de Catalunya, en l'article 50 disposa que 
l'Administració educativa ha de garantir els recursos públics per a fer efectiva la 
gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts. 
 
Finalment, la Llei d'Educació de Catalunya, entre els principis que regeixen la gestió 
dels recursos econòmics del sistema educatiu, inclou el principi de suficiència i 
estabilitat pressupostària, pel qual la Generalitat ha de dotar al sistema educatiu dels 
recursos econòmics necessaris per a garantir la suficiència econòmica derivada de la 
gratuïtat dels ensenyaments als quals es refereix l'article 5.2, establerts en la 
programació educativa, i per a aconseguir els seus objectius. 
 
 
Urgència econòmica i social 
 
La majoria dels països de l'entorn europeu i nombroses Comunitats Autònomes 
espanyoles, han disposat diferents sistemes per a fer efectiva la gratuïtat dels llibres 
de text, vegeu, a manera d'exemples, les diferents Ordres aprovades a Andalusia, per 
les quals es regula el programa de gratuïtat dels llibres de text dirigit a l'alumnat que 
cursi ensenyaments obligatoris en els centres sostinguts amb fons públics o les 
Resolucions a Aragó per les quals es dicten instruccions per al desenvolupament del 
programa de gratuïtat de llibres de text. 
 
A Catalunya, les AMPAS han vingut reclamant sistemàticament en els últims anys la 
gratuïtat dels llibres de text com a recordatori d'un dret l'incompliment del qual es fa 
més flagrant per la prolongada crisi actual. Una crisi que alguns s'entossudeixen a 
convèncer-nos que ja ha estat superada i que, no obstant això, afecta i continua 
afectant greument l'àmbit educatiu, tant a Cornellà com al Baix Llobregat en general. 
 
La retallada de les prestacions en educació i l'absència d'ajudes dirigides als alumnes i 
les seves famílies per a l'adquisició dels llibres de text, ve a dificultar l'assoliment de 
l'objectiu, mai totalment aconseguit, de garantir aquest dret de tots/es a l'educació i 
a la gratuïtat de l'ensenyament bàsic obligatori. 
 



 44 

El Grup Municipal de Ciutadans Cornellà no vol que el setembre vinent de 2020 
moltes famílies en situació socioeconòmica desfavorida, que només els permeten 
cobrir les seves necessitats més bàsiques, tinguin problemes per a fer front el 
desemborsament econòmic que suposa en l'inici del curs, la compra dels llibres de 
text i el material escolar. 
 
Un objectiu certament modest –perquè no se'ns acusi de falta de pragmatisme- en la 
reivindicació d'un dret que, començant pels ciutadans més necessitats 
socioeconòmicament, correspon a tota la població situada en aquesta franja d'edat. 
 
I això sense considerar les declaracions de la Defensora del Poble quan va afirmar que 
“les actuals polítiques de gratuïtat dels llibres de text no esgoten les obligacions que 
es deriven per als poders públics del caràcter necessàriament gratuït amb que han de 
proporcionar-se als alumnes tots els mitjans precisos per a cursar ensenyaments 
obligatoris, ja que només cobreixen, i no de manera completa un capítol de les 
despeses educatives que cada curs han de realitzar les famílies per a l'escolarització 
obligatòria dels seus fills”. 
 
Atenent la moció 144/XI sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats, 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i aprovada en l'anterior legislatura al 
Parlament de Catalunya, els punts 7 i 8 del qual establien: 
 
7. “Garantir que tots els centres docents d’educació primària i secundària obligatòria 

de la xarxa pública que ho desitgen, en el marc de la seva autonomia, tindran dret 
a establir un sistema de préstec de llibres de text gratuïts que sigui una alternativa 
efectiva a l’adquisició privada de la propietat dels mateixos” 

 
8. “Mantenir el programari i la infraestructura necessària per a permetre als centres 

docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència”. 

 
De moment, alguna cosa hem avançat, ja que a finals de juny, Ciutadans va presentar 
una Proposició de Llei per a la gratuïtat dels llibres de text i de material curricular, 
superant el debat parlamentari després que JxCat i ERC retiressin les esmenes i 
actualment continua la seva tramitació. 
 
La proposta vol garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes dels centres 
de primària i secundària, dels programes de formació i inserció i centres d'educació 
especial mantinguts amb fons públics. En la proposta és el Departament 
d’Ensenyament qui ofereix el material en préstec als centres que vulguin participar 
voluntàriament en aquest sistema, per a què els puguin posar a disposició dels 
alumnes de manera gratuïta. La proposició també estableix que la llei de 
pressupostos inclogui anualment partides en aquest concepte, que es constitueixi una 
comissió de seguiment i avaluació del sistema i que la inspecció educativa el supervisi. 
 
Finalment, el Ple de l'Ajuntament de Cornellà ha manifestat en diferents ocasions que 
l'educació és una de les prioritats d'aquest municipi, per la qual cosa més enllà 
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d'interessos partidistes, creiem que hem d'esforçar-nos per a donar suport a mesures 
que, encara que excedeixin les competències municipals, poden millorar la qualitat de 
l'educació garantint l'accés gratuït a la mateixa que altres instàncies ignoren. 
 
A tenor de l'exposat el Grup Municipal de Ciutadans Cornellà (Cs) proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a que adopti quantes 
mesures siguin precises per al compliment de la LEC, garantint la gratuïtat dels llibres 
de text en els nivells d'escolarització obligatòria, així com reprengui en els següents 
pressupostos les ajudes suprimides per a l'adquisició de llibres i material escolar. 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya al fet que implementi les 
mesures administratives i financeres necessàries per a què: 
 
a) Tots els centres docents d'educació primària i secundària obligatòria de la xarxa 

pública que ho desitgin, en el marc de la seva autonomia, exerceixin el seu dret a 
establir un sistema de préstec de llibres de text gratuïts que siguin d'alternativa 
efectiva a l'adquisició privada de la propietat d'aquests. 

 
b) Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre en els centres 

docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència. 

 
Tercer.- Que l'Ajuntament de Cornellà augmenti la partida pressupostària 0335 
3270A 2269903 (Despeses diverses famílies) amb la dotació econòmica suficient per a 
ampliar les ajudes individuals per a la compra de material escolar i llibres de text per 
a famílies en situació socioeconòmica desfavorida i així vegin reduïda la càrrega 
econòmica cada inici de curs que suporten. Aquesta partida va tenir un import de 
46.000€ en els passats pressupostos de 2019. 
 
Quart.- Que l'Ajuntament de Cornellà, reforci i ampliï el treball i les ajudes amb els 
projectes municipals d'entitats i ONG, així com els projectes de les AMPAS dels 
col·legis que han impulsat iniciatives en la reutilització i/o socialització de llibres, de 
manera que aquesta es produeixi sense cap cost per a les famílies i es pugui estendre 
a tots els cursos d'educació primària i secundària obligatòria, per a així cobrir totes 
les necessitats de l'alumnat. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de la moció al Consell Escolar Municipal, AMPAS, Centres 
educatius i altres organismes afectats de la ciutat, als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament i divulgar la present moció mitjançant els mitjans de 
comunicació públics de l'administració i a l'abast de l'Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:42:55 al 02:07:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=6175.0 
 
 
Durant la presentació de la moció i abans de la seva votació s’incorpora a la 
sessió el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-
ECG. 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=6175.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=6175.0
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PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’EC-MC-ECG, PER A 
LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.- 

Moció EC-MC-ECG, per a la 
declaració d’emergència 
climàtica. 

MOCIÓ 
... 
 
El grup polític d’En Comú Movem Cornellà es dirigeix al Ple de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per instar el reconeixement de l’estat d’emergència climàtica en 
què ens trobem mitjançant l’adopció de la present moció i les mesures que se’n 
derivin. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat reconeix que el planeta, així com els éssers 
vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, prova d’això són els recents informes 
sobre l’estat de la biodiversitat de la Plataforma intergovernamental de ciències 
polítiques sobre serveis de biodiversitat i ecosistemes (IPBES, sigles en anglès) i sobre 
l’escalfament global de 1,5 ºC de l’IPCC, que alerten d’un rumb que porta a l’extinció 
d’una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades 
per l’activitat humana. També s’està a la vora del punt de no retorn front al canvi 
climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de 
milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per 
a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques. 
 
En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la 
situació. Admetre les evidències científiques, així com, el camí de reducció de les 
emissions proposat és l’única manera de protegir l’existència d’un futur per al 
municipi. La ciutadania ha d’entendre la urgència i irreversibilitat d’aquesta lluita i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pot tenir un paper clau en la formació, 
educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital 
adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global. 
 
Declarar l’emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos 
polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent 
assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de 
garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar 
els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les 
emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en 
línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per limitar l’augment de les 
temperatures globals. Un estat d’emergència implica redirigir recursos dels 
ajuntaments per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que 
comporta. 
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La declaració d’emergència climàtica suposa potenciar un procés d’educació, 
formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i 
l’enorme canvi necessari frenar l’emergència. Davant d’aquesta emergència 
l’Ajuntament es compromet a accelerar aquest procés de transformació social i 
assegurar la plena consecució dels següents objectius generals. 
 
Atès que els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) acordats per 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) en el 2015 inclouen els objectius d’aigua 
neta i sanejament (6), energia assequible i no contaminant (7), ciutats i comunitats 
sostenibles (11), producció i consums responsables (12), acció pel clima (13) i vida 
d’ecosistemes terrestres (15). 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el 28 de juny del 
2018 l’adhesió del municipi al nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses pel Clima i 
l’Energia (PAACE), a través del qual s’assumeixen els objectius de la Unió Europea pel 
2030 de reduir les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) com a mínim en un 
40% l’any 2030. De la mateixa manera l’adhesió a aquest nou Pacte implicà 
l’elaboració per part del municipi d’un nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC). 
 
Atès que el 14 de maig de 2019 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar 
un acord declarant la situació d’Emergència Climàtica i Ambiental per assolir els 
objectius en matèria de mitigació establerts a la Llei del canvi climàtic, aprovada l’1 
d’agost de 2017. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat participa activament en el 
desenvolupament del Projecte Euronet 50/50 liderat per la Diputació de Barcelona, 
amb l’objectiu de reduir les despeses en energia als centres educatius de la ciutat, 
però també aplicant aquesta metodologia a altres instal·lacions municipals com els 
equipaments esportius i les biblioteques públiques. 
 
Atès que aquest Ajuntament ha projectat diferents accions de formació i 
sensibilització en l’àmbit de l’educació ambiental, oferint més de quaranta activitats 
educatives als centres escolars de la ciutat centrades en aspectes com la mobilitat 
sostenible, l’energia, l’aigua, els residus i l’entorn natural i la biodiversitat. 
 
Atès que només creant aliances entre tots els agents socials i econòmics i fent 
d’aquesta política un eix transversal i central podrem donar resposta a aquesta 
situació. 
 

L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT ES COMPROMET A: 
 
1. Continuar desenvolupament la necessària adaptació del municipi a la crisi 

climàtica, amb les conseqüències de l’increment de la temperatura global, les 
onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l’augment del nivell del 
mar i altres manifestacions que ja s’estan manifestant. 
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2. Establir els compromisos polítics, normatius i recursos necessaris per garantir 

reduccions de gasos d’efecte hivernacle per arribar al balanç net zero no més 
tard de 2040 i si pot ser abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la 
biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar 
un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà. 

 
3. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de 

totes les mesures que s’apliquin, per la qual cal establir un mecanisme de presa 
de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de 
vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a això serà 
necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa 
necessari garantir que aquest mecanisme integri especialment la visió de gènere 
i d’altres col·lectius vulnerables. 

 
4. Refermar el compromís establert al nou PAACE d’aprovar, abans de juny del 

2020, el Pla Local d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC), amb l’objectiu 
d’analitzar, ordenar, prioritzar i calendaritzar les accions destinades a contribuir 
a la reducció del consum energètic, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i 
la generació d’energia provinent de fonts renovables. 

 
5. Fer el seguiment, avaluació i les modificacions necessàries als reglaments, 

normatives, mecanismes i els recursos municipals corresponents, per tal de 
garantir una reducció progressiva dels gasos d’efecte hivernacle fins a arribar als 
compromisos establerts de reducció del 40% de les emissions el 2030, i amb 
l’objectiu final d’aconseguir la neutralitat d’emissions abans de 2050. 

 
6. Accelerar durant el mandat 2019-2023 l’abandonament de l’ús de combustibles 

fòssils, garantint que tot el subministrament elèctric dels consums municipals 
provingui d’energies renovables. 

 
7. Continuar amb les actuacions que augmentin al màxim que sigui possible 

l’eficiència i l’estalvi energètic dels edificis i instal·lacions municipals, incentivant 
l’ús de tecnologies d’alt rendiment i posant especial cura en els aïllaments 
tèrmics de l’edificació actual i futura, així com impulsant accions similars en el 
sector privat. 

 
8. Fomentar l’autoconsum energètic amb la creació i tutela de noves Comunitats 

Energètiques tal com les defineix la proposta de Directiva Europea COM (2016) 
864 i aplicant els incentius fiscals disponibles. 

 
9. En defensa del futur, d’un planeta viu i d’un món just, l’Ajuntament de Cornellà 

de Llobregat comparteix les reivindicacions de la Vaga mundial pel clima, i 
convida els ciutadans i les ciutadanes, i la resta d’agents socials i econòmics de la 
ciutat, a sumar-se a les diferents mobilitzacions del 27 de setembre de 2019. 
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10. Notificar l’acord al govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats. 

 
11. Traslladar aquests acords a les entitats socials i veïnals del municipi per tal de 

fer-se seus els compromisos d’emergència climàtica i sumar-se a les 
mobilitzacions del dia 27 de setembre. 

... 
 
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 33894: 
... 
 
Esmena d’Addició a l’Exposició de Motius, entre el 2n i el 3r paràgraf de la segona 
pàgina. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà va aprovar el 29 de juny del 2017 una 
moció per la realització d’un Pla de prevenció de residus, que s’havia d’elaborar en el 
termini de sis mesos. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà va aprovar el 24 de maig del 2018 una 
moció per a l’elaboració d’un Pla per a l’adaptació de Cornellà de Llobregat als 
efectes del canvi climàtic, que s’havia d’elaborar en el termini d’un any. 
 
 
Esmena de Substitució del Primer Punt dels acords: 
 
Primer.- Finalitzar en el termini de 4 mesos el Pla per a l’adaptació de Cornellà de 
Llobregat als efectes del canvi climàtic. 
 
 
Esmena d’Addició d’un nou punt dels acords i renumeració dels següents: 
 
Segon.- Finalitzar en el termini de 3 mesos el nou Pla de Prevenció de Residus. 
 
 
Esmena d’Addició d’un nou punt dels acords i renumeració dels següents: 
 
Novè.- Realitzar activitats i tallers de formació i sensibilització ambiental a tota la 
ciutadania de Cornellà, a més a més de les activitats que ja es realitzen als centres 
escolars. 

... 
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 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 33895: 
... 
 
Esmenes d’Addició de dos nous acords i renumeració dels següents: 
 
Desè.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la 
qualitat de l’aire per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) 
 
Onzè.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc 
de la normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana: 
 
- Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació 

als nivell de 1990 
- Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica 
- Mínim el 27% de quota d’energies renovables 

... 
 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
 

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de Cs: 
... 
 
Esmena d’addició: 
 
Proveir les converses necessàries amb les restants formacions polítiques per a 
consensuar un pacte d'estat per l'energia i la indústria que consolidi les bases per a 
una descarbonització de l’economia espanyola i que no comprometi ni la seguretat de 
subministrament ni la competitivitat econòmica. 

... 
 

 Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal de Cs: 
... 
 
Esmena de supressió: 
 
Supressió del punt 9 de la moció. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:07:17 al 02:30:28 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=7637.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=7637.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=7637.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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Vots en contra: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez 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: 
 

Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:30:29 al 02:41:40 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6
d8e5e2f0000?startAt=9029.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’han presentat verbalment dos precs, que una vegada traduïts a 
la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Portem aquesta queixa de diverses persones que viuen al carrer Lepanto del barri 
Almeda: 
 
“Vivim al carrer Lepanto que se suposa que és un carrer per als vianants, però encara 
que a l'entrada per av. Maresme està el senyal de prohibit només veïns, tots els 
usuaris del pàrquing de c/Lleó XXIII giren pel nostre carrer en lloc de passar pel 
c/Dolors Almeda que és per on haurien de girar. Això suposa que els cotxes es fiquen 
al nostre carrer a una velocitat bastant elevada, els nens que estan jugant al carrer 
(recordem que se suposa que és per als vianants), han d'estar tota l'estona apartant-
se i vigilant perquè passen sense cap cura. Quan algun veí del carrer s’atura en el seu 
gual per a descarregar, els qui usen el nostre carrer per a passar, a sobre ens xiulen i 
increpen perquè ens apartem. Per no parlar que els veïns dels carrers adjacents usen 
el nostre com pipi-can. A les veïnes i veïns del c/Lepanto, ens agradaria que se'ns 
donés una solució a aquest problema, per exemple posar un pivot, o el que sigui més 
adequat per a aquest cas.” 

... 
 
 
Segon Prec 
... 
 
Ens ha arribat la informació que els animals que hi ha al parc de Can Mercader, 
ànecs, tortugues, peixos, cotorres, es trobaven sense cap control ni protecció. 
Sobretot els ànecs que no tenien cap mena d'atenció veterinària. També ens han 
informat que pel que sembla s'estan començant a prendre mesures des de 
l'Ajuntament que ha arribat a un acord amb una entitat protectora d'animals exòtics. 
 
Preguem informació sobre l'acord al qual s'ha arribat entre l'ajuntament i l'entitat 
protectora en cas de ser cert. 

... 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=9029.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b6cd2aca5016d6d8e5e2f0000?startAt=9029.0
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 Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dues preguntes, que 
una vegada traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Ens arriben dues preguntes per a transmetre en el ple per part de persones que estan 
a l'espera de poder optar a un lloc com a administrativa a l'Ajuntament: 
 
L'any 2014 es va publicar la convocatòria per a establir l'ordre de preferència 
permanent per a cobrir de manera interina places d'administratius/ves a 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
En les bases d'aquesta bossa més concretament en les bases sisena i setena s'indicava 
que cada sis mesos el Tribunal es reuniria per a anar actualitzant aquesta bossa i 
adequant les puntuacions a la nova documentació presentada pels candidats. 
D'aquesta forma l'ordre de preferència quedaria determinat periòdicament per les 
puntuacions resultants de les actualitzacions que el Tribunal anés realitzant. Aquesta 
revisió ens consta que no s'està realitzant. 
 
Al juny de 2018 es publica una nova convocatòria per a crear una nova bossa i 
s'estableixen uns terminis per a presentar la documentació per part dels candidats/es. 
Són moltes les persones que des de llavors estan esperant que es publiqui aquesta 
nova bossa i avui dia segueix sense estar publicada. 
 
Des del 2014 han passat 5 anys i la contractació del personal per part de l'Ajuntament 
amb la categoria d'administratiu/va se realitza sobre la base d'una bossa totalment 
desactualitzada i obsoleta. 
 
Per què s'està fent ús per a les contractacions dels administratius/ves d'una bossa 
desactualitzada ? 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Per què al juny del 2018 es realitza una nova convocatòria i segueix pendent de ser 
publicat l'ordre de preferència dels candidats/es? 

... 
 
 



 58 

Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes, que una 
vegada traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
Preguem que es convoqui una sessió extraordinària del Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció, per a informar dels operatius que s’estan duent a terme en 
Sant Ildefons per a reforçar la seguretat ciutadana i el funcionament que aquesta 
portant el Plasecor, el Pla Local de Seguretat de Cornella. 
 
I en cas que no es convoqui aquest consell que se'ns informi en la pròxima comissió 
pertinent 

... 
 
Segon Prec 
 
Aquest prec tindria que veure amb la uniformitat que porten els treballadors del Pla 
d'Ocupació que estan en les brigades. Porten serigrafiat en el seu uniforme a 
l'esquena, en majúscules, la paraula “Pla d'Ocupació”. Creiem que aquesta 
uniformitat pot estigmatitzar, en aquest cas, als propis treballadors i preguem a 
l'equip de govern que modifiqui aquesta uniformitat 

... 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Tindria que veure amb la preocupació que ens han fet arribar diferents veïns i 
membres d'associacions, que es pretén centralitzar els serveis de pediatria de 
Cornellà en el nou Cap que es construirà i que actualment, excepte el cost, 
desconeixem la seva ubicació i els serveis que albergarà. 
 
En què terrenys municipals es pretén construir el nou Cap de Cornellà? I si és cert que 
s'està estudiant que el nou Cap centralitzarà tota la pediatria de la ciutat? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Pregunto jo, de quin Cap em parleu?, quan m’expliqueu quin cap doncs jo podré 
contestar. 
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Jo no tinc cap Cap, ni nou ni no nou. Jo sé el que tinc i com sé el que tinc doncs jo 
pregunto i contesto que no sé de quin Cap parlen. 

... 
 
Segona Pregunta 
 
Atès que s'ha donat ja reiteratius casos d'actes institucionals i d'actes oficials amb 
presència d'altres autoritats de diferents àmbits i a diferents membres d'aquest 
ajuntament càrrecs electes, no hem estat ni informats ni convidats. L'últim cas ha 
estat la presentació del curs escolar amb la visita del Conseller i el President de la 
Generalitat en una escola pública de la ciutat. 
 
Que criteri utilitza l'equip de govern per a remetre invitacions als càrrecs electes als 
actes de caràcter general i als actes de caràcter oficial especial. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Sobre el criteris són molt clars, quan algú, sigui una institució o una entitat privada 
manifesta que sigui extensiva a la corporació, jo no tinc cap inconvenient que això 
sigui a la corporació. Quan algú em convida, manifesta i conviden a l’Alcalde, 
l’Alcalde va amb l’equip de govern que considera de les persones de l’equip de 
govern. 
 
Aquest és el criteri que sempre ha sigut aquí i en Lima. 

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

 Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Per garantir l’aplicació de la transparència que s’estableix com una obligació a la 
normativa vigent, preguem que se’ns faci arribar la documentació de les Comissions 
Informatives via document digital editable a la que com regidores tenim dret. I a més 
a més, ara que tota la documentació ha de ser signada digitalment i per tant es 
disposa d’ella en format digital. 

... 
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 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
El passat dilluns 23 de setembre, es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant 
Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, contra persones membres del moviment 
independentista, les quals l’Audiència Nacional Espanyola acusa de terrorisme, 
rebel·lió i sedició. 
 
Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant portes i fen detencions 
sota futuribles i com a prevenció de delictes, tots en condicional. 
 
Ara mateix set persones han estat detingudes i dues més van ser alliberades amb 
càrrecs després del escorcolls. 
 
L’Audiència Nacional avui ha dictaminat que no disposaven de material explosiu, 
després de fer corre el contrari, però continua amb els càrrecs de terrorisme.  
 
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20S d’ara fa dos anys, busca 
generar un clima d’avis a les portes de la sentència per l’1 d’octubre. I és un nou 
intent de construir un relat inexistent de violència i lligar independentisme amb 
terrorisme. Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinaria de l’estat espanyol vol 
atemorir i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicà català, 
divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic.  
 
L’operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident i 
que busca, davant de l’opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques 
legítimes que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. L’independentisme 
és un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a les urnes de 
forma reiterada. 
 
A Cornellà, com a la resta de Catalunya, totes les mobilitzacions de l’independentisme 
han estat i són pacífiques i no violentes. Per tant, preguem que l’Ajuntament de 
Cornellà mostri el suport a tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets 
civils i polítics, i contra la repressió i persecució política. Així com manifesti la 
solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les seves famílies i entorn.  

... 
 
 

 Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Al Ple de novembre del 2016 es va aprovar una moció d’Esquerra a favor del comerç 
local, on entre d’altres es va acordar realitzar un Pla estratègic de comerç. A més a 
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més es va aprovar una partida pressupostària de 100.000 euros per poder realitzar 
aquest Pla. 
 
Voldria saber en quina situació es troba, quan està previst la seva finalització i, quan i 
cóm es traslladarà als agents implicats i als grups municipals? 

... 
 
 

 Per part de la senyora Teresa Vidal Llargues, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Segons el conveni dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Cornellà 
s’establia que en el termini d’un any des de la signatura del conveni, que va realitzar-
se el 3 de febrer de 2016 i que es va aprovar al Ple de febrer de 2018, amb efecte 
retroactiu de l’1 de gener de 2017, una subcomissió treballaria per l’establiment d’un 
règim de flexibilitat horària, en presència obligatòria de nou a dues i amb un marge 
de flexibilitat de les set a les quatre de la tarda.  
 
S’està aplicant aquesta flexibilitat horària? 
 
En cas contrari, quan està previst que es pugui realitzar i quin persona es podria 
acollir? 

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

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 25 de setembre de 2019, la qual ha estat aprovada en data 30 d’octubre de 2019 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 31 d’octubre de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 


		2019-11-14T09:26:22+0100
	Carmen Alonso Higuera - DNI 00667085Q (AUT)




