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ACTA PLE NÚM. 13/19 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE NOVEMBRE 2019 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 27 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 27 de 
novembre 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 



 2 

 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. María 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 Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventora Accidental Sra. Josefina González González 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
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. 11/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 28 D’OCTUBRE D’ENGUANY. 

Aprovar acta núm. 11/19 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:04 al 00:01:08 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=4.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació 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 

Llargués, 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. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=4.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=4.0
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PUNT SEGON.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 12/19, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’OCTUBRE D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 12/19 

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 00:00:04 al 00:01:08 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=4.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa l’acta a votació 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 

Llargués, 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=4.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=4.0
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PUNT TERCER.- 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. 4536/19 de data 14 de novembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3628/19, de 30 de setembre, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del Consell 
Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de participació de 
caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els assumptes 
municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o es 
refereixin a la salut. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 6 de novembre d’enguany, l’entitat AECC-
CORNELLA sol·licita modificar els seus representants en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell  han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta 
de les Entitats del Sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

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

 En representació de l’AECC-CORNELLA 
 

Titular: senyor Sergio López Petit 
 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de Salut de 
Cornellà de Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació de l’AECC-CORNELLA 
 

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

... 
 
 
- Decret núm. 4605/19 de data 21 de novembre 
... 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial  Decret 209/2019, 
d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, i dins de les 
decisions municipals de conformació del nou cartipàs municipal, es va procedir a 
determinar la composició nominativa de la Comissió Municipal de Protecció Civil de 
Cornellà de Llobregat prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya, mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia. 
 
Atès que de conformitat amb lo previst en l’article 3 del Reglament regulador 
d’aquesta Comissió, el Servei Territorial de Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya està representat en aquesta Comissió pel seu Cap de Barcelona, en qualitat 
de vocal titular, el qual pot ser substituït per un dels seus tècnics, en qualitat de vocal 
suplent. 
 
Atès que segons s’ha comunicat a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic de 4 de 
setembre de 2019, les persones que van ser nomenades per Decret de l’Alcaldia núm. 
2647/2019 de 10 de juliol, per ostentar aquesta representació no ostenten en la 
actualitat aquests càrrecs en el Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona, pel que 
a sol·licitud de l’Administració autonòmica s’ha de procedir a la seva substitució. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix  l’article 3 del 
Reglament Regulador d’aquesta Comissió a que abans s’ha fet referència, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Modificar el punt primer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
2647/2019 de 10 de juliol, en el sentit de substituir les persones que, en qualitat de 
vocal núm. 3, han de representar al Servei Territorial de Protecció Civil de la 
Generalitat de Catalunya, que en el successiu seran les següents:  
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VOCAL 3: 
 
Titular:  Sra. Sonia Sánchez Ortíz.  
 Cap del Servei Territorial de Protecció Civil Barcelona. 
 
Suplent: Sr. Roger Pastó Serra.  
 Tècnic del Servei Territorial de Protecció Civil de Barcelona. 
 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i al Secretari de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals.  

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:09 al 00:01:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=69.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
En aquest moment s’absenta temporalment de la sessió el senyor Daniel 
Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal de Cs. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=69.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=69.0


 8 

 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT QUART.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA 
ESPECIAL DE MILLORA URBANA ILLA ALSTOM DELIMITAT PER LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM-76 A LES ILLES BAGARIA I ALSTOM (PMU1) 
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Aprovació definitiva de la 
modificació del Pla Especial de 
Millora Urbana Illa Alstom 
delimitat per la modificació 
puntual del PGM-76 a les Illes 
Bagaria i Alstom (PMU1). 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació inicial de la Modificació del Pla de Millora 
Urbana Illa Alstom delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i 
Alstom, de Cornellà de Llobregat, redactat per l’arquitecte Sr. Ricard Casademont.  
 
Vist que l’esmentada Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom delimitat per 
la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i Alstom, de Cornellà de 
Llobregat, va ser aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 
21 de març de 2019. 
 
Vista la publicació de l’expedient, entre els dies 4 d’abril i 2 de juny ambdós inclosos, 
sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, i/o suggeriments, d’acord 
amb la certificació de la Cap de l’Oficina d’atenció al ciutadà de datat 12 de juny de 
2019. 
 
Vista que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona qui a data 3 de maig de 2019 va resoldre, informant en sentit favorable als 
efectes de l’article 87 del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 1/2010, 
de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, amb el ben entès, segons esmenten, que el 
document que s’aprovi definitivament haurà de mantenir la qualificació de sistema 
d’habitatge dotacional amb el sostre actual vigent per a la unitat edificatòria UE 8. 
 
Vist que d’acord amb l’informe tècnic, emès pel cap de l’Àrea de Gestió de Política 
Territorial de l’Ajuntament de Cornellà, que informa favorablement el projecte, la 
seva valoració conclou,  
 
“El document incorpora les observacions formulades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; la Unitat d’Actuació 8 (UE8), es 
manté l’edificabilitat prevista de 609,70 m2st destinats a equipaments i locals en 
planta baixa. Transitòriament mentre no es desenvolupi el sostre de la UE8 es podrà 
urbanitzar l’espai en coherència amb l’entorn. 
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Les modificacions incorporades en el document respecte al projecte aprovat 
inicialment no tenen caràcter substancial en tant que els canvis incorporats, a 
instàncies de la CTUAM, no suposen nous criteris a l’estructura general o al model 
d’ordenació del territori ni a la classificació del sòl. 
 
Les modificacions en l’articulat resultant, tot incorporant els requeriments CTUAM 
són: 
 
- En quant a definició, es concreten els 4.639,53m² de sostre residencial dotacional 

dels 5.249,23m² totals i es recupera per a la densitat el criteri d’un habitatge cada 
70m² de sostre regulats en la Modificació puntual del Pla general metropolità de 
1976 a les Illes Bagaria i Alstom, PA3- Alstom i part del PA1-Bagaria de la 
carretera d'Esplugues. Es manté la qualificació de l’UA8 equipaments i locals en 
planta baixa amb 609,70 m2sostre. Transitòriament mentre no es desenvolupi el 
sostre de la UE8 es podrà urbanitzar l’espai en coherència amb l’entorn. Els serveis 
tècnics d’instal·lacions permanentment ventilats i amb accés des de espasi 
comunitaris tenen la condició de serveis tècnics similars als situats en planta 
coberta, i per tant, no computen a efectes d’edificabilitat. 

 
- En quant al sistema d’ordenació es regula de nou i atès l’increment del número de 

plantes s’incorpora l’obligació de preservar la intimitat definida a l’article 264 de 
les NN.UU. del PGM o alternativament realitzar façana sense obertures.  
S’admeten plecs i/o ondulacions de la façana que no es consideren com a patis 
mixtes, sempre que la seva dimensió no superi 5m de fondària i no inferior a 3m 
d’amplada, sempre dins del gàlib màxim al plànol O-1.  

 
- En quant al pla de referència es remet a l’estudi volumètric global vigent. 
 
- En quant a l’estudi volumètric global s’obliga, paral·lelament a la llicència, a la 

tramitació de l’adaptació de l’estudi volumètric.  
 
- En quant a l’alçada màxim i el número de plantes se simplifica i s’ajusta el 

redactat a la nova ordenació volumètrica. 
 
- En quan a l’ocupació màxima, es fixa que a la zona no edificable, la urbanització d 

ela part superior de la planta soterrani no podrà sobresortir per damunt de la 
rasant del carrer de l’Oliverar. 

 
Atès que el present document dona resposta a les prescripcions formulades per 
CTUAM, que no hi ha hagut al·legacions d’acord amb la documentació obrant a 
l’expedient i que les modificacions incorporades respecte al document d’aprovació 
inicial no tenen caràcter substancial, informo favorablement en allò que és de la 
meva competència la “Modificació puntual del pla de millora Urbana Illa Alstom 
delimitat per la modificació puntual del PGM-76 a les illes Bagaria i Alstom. Juny 
2019” per tal de continuar els tràmits fins la seva aprovació definitiva.” 
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Atès que el Planejament vigent en l’àmbit és la Modificació del Pla General 
Metropolità a diversos àmbits a Cornellà de Llobregat i el Programa d’Actuació 
Urbanística Municipal (PAUM). 
 
Atès l’interès públic de la proposta, que és fer viable el sostre dotacional prevista al 
Planejament vigent, PGM76, que es va concretar en la Modificació Puntual del 
PGM76, a les illes Bagaria i Alstom, PA3-Alstom i part de la PA1 Bagaria de la 
Carretera d’Esplugues, aprovat al 2010. 
 
Atès que la iniciativa i formulació del document a aprovar és pública, mitjançant les 
tasques de planejament de l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà de Llobregat Procornellà), que es constitueix com a 
administració actuant del sector delimitat, com s’informava inicialment.  
 
Vist que la normativa del pla de millora en tràmit no modifica el sostre assignat pel 
planejament als efectes de l’article 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
Atès el que estableix l’article 76 en relació a la formulació de figures de planejament 
urbanístic, l’article 81 en relació a l’aprovació definitiva per part de l’ Ajuntament, 
l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; l’article 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; i l’article 32 de la Llei 31/2010, 
de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a l’article 4 del Decret 
424/2011, de 27 de desembre, pel qual es crea la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
l’Àmbit Metropolità de Barcelona, competent per a la seva aprovació. 
 
Atès que el municipi disposa de Programa d’Actuació Urbanística Municipal, aprovat 
definitivament en data 27 de gener de 2015 i publicat al DOGC a efectes 
d’executivitat en data 25/03/2015, la tramitació del present instrument, regulada 
pels articles 81.b) i 87 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, correspon a l’Ajuntament, tant pel que fa a 
l’aprovació inicial com a la definitiva, amb informe preceptiu de la Comissió 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 12 de novembre de 2019, obrant a l’expedient. 
 
Vistos l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 81.1.d) del TRLUC i l’article 52.2.c) 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, proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar definitivament la Modificació del Pla de Millora Urbana Illa Alstom 
delimitat per la modificació puntual del PGM76 a les illes Bagaria i Alstom (PMU1) de 
Cornellà de Llobregat, signat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira, Gerent de 
Planificació i Gestió Urbanística de Procornellà, S.A.. 
 
Segon.- Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona als efectes de la seva executivitat que tindrà lloc 
transcorreguts 15 dies hàbils de la seva íntegra publicació, en els termes previstos 
pels articles 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local, aplicables per remissió de 
l’article 106 i 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Tercer.- Notificar el present acord els interessats a l’expedient, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Quart.- Comunicar el contingut d’aquest acord a la Unitat de Transparència de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 
19/2013, de Transparència, accés a la informació i bon govern, per a la seva 
publicació. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:35 al 00:03:07 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=95.0 
 
 
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 de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=95.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=95.0
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Grup Municipal de Cs, senyors Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 

Rodríguez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 
PUNT CINQUÈ.- DESIGNAR REPRESENTANTS D’AQUEST AJUNTAMENT EN ELS 
ÒRGANS DEL CONSELL DE LES DONES DEL BAIX LLOBREGAT.- 

Designar representants d’aquest 
Ajuntament en els òrgans del 
Consell de les Dones del Baix 
Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Atès que en data 18 de desembre de 2006 el Consell Comarcal del Baix Llobregat va 
aprovar la constitució i el Reglament regulador del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat, com a òrgan assessor de consulta, participació i promoció de les dones de 
la Comarca. 
 
Atès que d'acord amb el que disposen els articles 3 i 4 d'aquests Estatuts reguladors, 
els municipis de més de 50.000 habitants estan representats en els òrgans d'aquest 
Consell en la proporció següent: 
 

 Quatre delegades en l’Assemblea, escollides democràticament, mitjançant la 
participació dels diferents Ajuntaments de la Comarca, entre representants, 
prioritàriament, dels Consell Municipals de Dones, o bé, entre associacions, 
entitats o regidors i regidores, si s'escau. 
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 Una representant en la Junta Permanent, nomenament que en aquells municipis 
que tinguin constituït Consell municipal de Dones haurà de recaure, 
necessàriament, en la Regidora responsable de la dona d'aquest Municipi. 

 
Atès que per acord plenari de 30 de juny de 1994, aquest Ajuntament va aprovar la 
constitució del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, com a òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no 
resolutiu, i com a instrument de participació ciutadana en aquelles qüestions referides 
a la problemàtica social de la dona a la ciutat. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament el passat dia 15 de juny, resulta 
necessari procedir a la renovació dels representants municipals a l’Assemblea i a la 
Junta Permanent del Consell de les Dones del Baix Llobregat, en compliment del que 
disposen els articles 3 i 4 dels seus Estatuts Reguladors. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar representants d’aquest Ajuntament en els òrgans del Consell de les 
Dones del Baix Llobregat, a les persones que a continuació es relacionen: 
 

1. JUNTA PERMANENT 

 

 Senyora Rocío García Pérez. Regidora delegada d’Igualtat i Educació 
 
 

2. ASSEMBLEA 

 

 Senyora Matilde Gómez Gómez 

 Senyora Concepción Velarde Cidoncha 

 Senyora Montserrat Gironés García 

 Senyora Carmen Espuña Cerezo 
 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments al Consell Comarcal del Baix Llobregat, així 
com a les persones designades, als efectes escaients. 
 
Tercer.- Difondre aquest nomenament, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
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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 00:03:08 al 00:03:14 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=188.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
La moció es retira a indicació de l’Alcaldia. 
 
 
 

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 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT LA MUTACIÓ DEMANIAL 
SUBJECTIVA DEL TERRENY PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, ANOMENAT UE-7 A FAVOR DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA, PER QUE EL DESTINI A HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC. 
 
 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=188.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=188.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, 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 Ismael Ciurana Sanchez i Pedro Millan 

Rodríguez. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el senyor Daniel Martínez 
Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal de Cs 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT LA MUTACIÓ DEMANIAL 
SUBJECTIVA DEL TERRENY PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT, ANOMENAT UE-7 A FAVOR DE L’ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA, PER QUE EL DESTINI A HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC. 

Aprovar inicialment la mutació 
demanial subjectiva del terreny 
propietat de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, anomenat 
UE-7 a favor de l’AMB, per que el 
destini a habitatge dotacional 
públic. 

MOCIO 
... 
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es propietari de la següent finca, segons 
consta a certificació registral de data 6 de novembre de 2019 obrant a l'expedient: 
 
- Que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és propietari del ple domini de la 
següent finca, a la qual li correspon la següent descripció registral:  
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“FINCA DE Cornellà de Llobregat N: 53764, inscrita al llibre 1422, Foli 142 Inscripció 
1a 
 
IDUFIR:08023000661516 
 
"URBANA: Terreny urbà de figura poligonal de vuit cares situat al terme 
municipal de Cornellà de Llobregat, confrontant amb el Passatge dels Rosers i 
carrer de l'Oliverar que ocupa una extensió superficial de sis-cents quaranta-nou 
metres quadrats i limita: Nord, en una recta de trenta-dos metres seixanta-tres 
centímetres la part del Passatge Rosers inclosa en el PAU i que es correspon 
amb la finca resultant V3; -vial-; Sud, en una recta de disset metres sis 
centímetres i una altra recta de cinc metres dinou centímetres, amb la finca 
resultant UE6; Est, en una recta de trenta-sis metres quaranta-nou centímetres 
amb la part del carrer de l'Oliverar inclosa en el PAU i que es correspon amb la 
finca resultant V4 -vial-; Oest, en una recta de tretze metres quinze centímetres, 
amb la finca resultant UE4 i en una altra recta de vint-i-tres metres vint 
centímetres amb la finca resultant UE6. Està qualificada com a sistema 
d'habitatge dotacional públic; -clau 10hp- I té quatre mil sis-cents trenta-nou 
metres quadrats de sostre. Aquesta finca és la finca identificada com a parcel·la 
UE7 en el plànol 6; "Adjudicació de parcel·les·; i 8.07; "Detall de parcel·les 
adjudicades: Parcel·la UE7"; del Text refós del Projecte de reparcel·lació del PAU 
1 Can Bagaria-Alstom de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a les 
illes Bagaria i Alstom de Cornellà  de Llobregat. 
 
Que aquesta finca consta inscrita a favor de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
segons Projecte de Reparcelació del PAU 1 Can Bagaria-Alstom de la Modificació 
Puntual del Pla General Metropolità a les illes Bagaria i Alstom de Cornellà de 
Llobregat, i de la certificació de la seva aprovació definitiva, ferma en via 
administrativa, lliurada el catorze de gener de dos mil tretze per la Secretaria 
General del Ajuntament de Cornellà de Llobregat, senyora Carmen Alonso 
Higuera amb el vist i plau del Tinent d'Alcalde i Regidor delegat d'Economia i 
Interior senyor Sergio Fernández Mesa, de Text Refós del esmentat Projecte 
aprovat per la Junta de Govern local en sessió de catorze de juny de dos mil tretze 
segons resulta de certificació lliurada el tres de juliol de dos mil tretze per la 
Secretaria General de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Senyora Carmen Alonso 
Higuera amb el vist i plau del Tinent d'alcalde y Regidor delegat d'Economia i Interior 
senyor Sergio Fernández Mesa, que va causar la inscripció primera de data vint-i-tres 
de juliol de 2013" 
 
Li pertany aquesta finca a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en ple domini. La 
valoració de la finca segons d’acord a l’inventari es de 1.013.621,50.€. i consta a 
l'inventari municipal com a bé número 10876, constant informe del Departament de 
Patrimoni a l'expedient. 
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La qualificació segons el planejament urbanístic és d’habitatge dotacional públic, clau 
10hp, la definició del qual compren les actuacions públiques d’habitatge destinades a 
satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitats 
d’assistència o d’emancipació justificades en polítiques socials definides, la titularitat 
de la finca només podrà ser pública. Així es preveu en el PMU Illa Alstom delimitat per 
“la modificació puntual del PGM-76 a les Illes Bagaria i Alstom”. 
 
El valor fixat a l’inventari, es veu afectat pel rendiment possible de la finca, la qual 
suporta l’afectació del planejament; tant pel que fa a la restricció de la titularitat, -
que ha de ser sempre pública-, com pel que fa al destí, que haurà de ser la construcció 
d’habitatges dotacionals. 
 
Vista la sol·licitud del consell d'Administració del IMPSOL (Institut Metropolità de 
Promociò de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), ens filial de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, adoptada en sessió del Consell d'Administració de  data 2 de juliol de 2019 
(número de registre d'entrada 28897 de 05 d'agost de 2019) , d'instar a l'Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat que procedeixi a la mutació demanial de la referida parcel·la 
UE7 del sector Illes Bagaria-Alstom del Terme Municipal de Cornellà de Llobregat amb 
la qualificació urbanística clau 10Hp –sistema d'habitatge dotacional públic, 
mitjançant d'un acord de l'òrgan competent en el qual s'acrediti l'oportunitat del 
canvi de subjecte, a favor de l'Àrea Metropolitana que esdevindria el nou titular 
 
Posteriorment es sol·licita al mateix escrit instar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
que una vegada justificat per l'Ajuntament adopti els acords corresponent com ens 
matriu de l'IMPSOL, servint el present acord de consentiment de l'ens filial IMPSOL a 
la solució que es proposa. 
 
Segons els articles 14.A i 22.e) de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, l'AMB té competències 
en matèria d'urbanisme i, més concretament, competències per a poder definir 
polítiques metropolitanes de sòl i habitatge, per garantir la solidaritat intermunicipal 
en l'execució de les polítiques d'habitatge assequible i de protecció pública i la 
suficiència i viabilitat d'aquestes polítiques per a garantir el dret constitucional a 
l'habitatge. 
 
La mutació demanial es recull inicialment a l'article 27 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya 
que estableix que les mutacions de domini públic poden també ser enteses com a 
canvi de subjecte, sense que els béns mutats perdin la seva naturalesa jurídica. 
Aquesta modalitat de mutació demanial subjectiva requereix l'acord de l'ens local 
inicialment titular del bé en el qual s'acrediti l'oportunitat del canvi 
 
Vist l’informe núm. 203/2019 del Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que aquest acord és competència del Ple de l'Ajuntament, l’Alcalde proposa 
l'adopció dels següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la mutació demanial subjectiva del terreny propietat de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, anomenat UE-7 (número bé inventari 
municipal 10876. Finca registral número 53764 inscrita al llibre 1422 Foli 142 del 
Registre de la propietat de Cornellà de Llobregat), descrit àmpliament a la part 
expositiva, a favor de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per que el destini a 
habitatge dotacional públic. L'Àrea metropolitana de Barcelona es compromet a 
destinar la finca cedida a la construcció d'habitatges dotacionals en règim de lloguer. 
Aquest canvi del subjecte titular del bé sense que canviï la seva naturalesa de domini 
públic, quedarà sense efecte si transcorregut el termini màxim de 5 anys no 
s'acompleixen els fins per als quals s'ha atorgat, i si no es destina durant un mínim de 
30 anys a habitatge dotacional públic revertint-se automàticament la titularitat del 
bé a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon.- Anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d'Edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini d'un mes, l'acord perquè els interessats presentin 
al·legacions o reclamacions, i una vegada acceptada la present mutació demanial 
pels òrgans de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 
Tercer.- Considerar aprovat definitivament l'Acord plenari inicial i l'expedient en cas 
de no presentar-se al·legacions o reclamacions o, si s'escau, un nou Acord plenari 
definitiu que les resolgui. 
 
Quart.- Quan l'acord sigui definitiu, rectificar en l'Inventari de Béns el canvi de titular 
sobre l'esmentat bé immoble i notificar al Registre de la Propietat perquè realitzi les 
anotacions corresponents. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al IMPSOL/AMB, a l'Àrea metropolitana de Barcelona, 
i al Departament de Política Territorial. 
 
Sisè.- 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 00:03:38 al 00:04:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=195.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=195.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=195.0
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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 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 

Llargués, 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. 
 
 
 

 
II 
 

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

Informació de l’Alcaldia sobre 
estadística de violència de 
gènere. 

L’Alcalde dona compte de la següent informació relativa a l’estadística de 
violència de gènere d’aquest any: 
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... 
 

El total de víctimes assassinades per violència masclista a data 27 de 
novembre de 2019 a Espanya ha estat de 52 dones i 3 menors. 
 
L’últim assassinat s’ha produït el mateix dia 25 de novembre, que és el Dia 
Internacional contra la violència envers les dones. 
 
El total de feminicidis, es a dir, de dones assassinades pel fet de ser dones, 
és de 78 dones, i en aquestes dades s’inclouen també els feminicidis no 
íntims, els familiars  i el feminicidi d’una dona trans. 
 
L’assassinat de la cornellanenca Cristina Ortiz Lozano de 28 anys d’edat, és 
també un assassinat per violència masclista que es va produir el dia 21 de 
setembre a Southampton (Regne Unit), tot i que no es troba comptabilitzat 
donat que va succeir al Regne Unit. 

 
... 

 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:04:24 al 00:05:24 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=264.0 
 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 

PUNT SEGON.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, DEL 25 DE 
NOVEMBRE DE 2019, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.- 

Moció Grups Polítics, del 25 de 
novembre de 2019, Dia 
Internacional per l’eliminació de 
la violència envers les dones. 

MOCIÓ 
... 
 
La ciutat de Cornellà de Llobregat es torna a unir en un clam de suport a totes les 
dones víctimes de violència masclista a l’Estat espanyol i de rebuig absolut contra els 
feminicidis que, malauradament, ja arriben a 78 a dia d’avui (Dades Feminicidio.net). 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=264.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=264.0
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  51 feminicidis íntims de parelles i ex parelles 

  5 feminicidis no íntims 

  18 feminicidis familiars 

  1 feminicidi dona trans 

  3 menors 
 
 
La Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista 
ha complert el seu desè aniversari, però no ha aconseguit acabar amb aquesta xacra 
de la nostra societat. 
 
En aquests últims deu anys: 
 

 A Catalunya el nombre mitjà de dones assassinades per violència masclista en 
l’àmbit de la parella ha estat de 10 dones per any, i d’aquestes únicament el 27% 
havien interposat denúncia (dades estretes del Dossier Estadístic “10 anys de la 
Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista”, Institut Català de les 
Dones, abril 2018). 

 

 L’any 2018, a la província de Barcelona, el 38,29% de les denúncies van ser 
arxivades, i en total, a Catalunya, un 38,56%, mentre que la mitjana estatal va ser 
del 36,20% (dades estretes de feminicidi.cat). 
 

 El 2017, a la província de Barcelona, es van acordar el 41,61% de les ordres i 
mesures de protecció sol·licitades –a Catalunya, el 47,87%, mentre que la mitjana 
estatal va ser del 67, 64% (dades estretes de feminicidi.cat). 

 

 També el 2017, únicament el 15,60% de les denúncies de violència de gènere van 
traduir-se en condemnes dictades pels òrgans judicials (dades estretes de 
feminicidi.cat). 

 

 El nombre de dones ateses pels serveis d’informació especialitzats ha anat 
augmentant any rere any, passant de 6.835 dones el 2010 a 9.518 el 2017 (dades 
estretes del Dossier Estadístic “10 anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista”, Institut Català de les Dones, abril 2018). 

 
Dades de violència masclista del Baix Llobregat (Font: Observatori Comarcal del Baix 
Llobregat a partir de les dades de l’Observatori contra la Violencia Doméstica y de 
Género (CGPJ)). 
 
DENÚNCIES 
 

 Baixa el nombre de denúncies respecte el 2017 (-2%). El total de denúncies als 
partits judicials de la comarca, l’any 2018, és de 2.304. 
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 Gran part de les denúncies han estat realitzades en atestat policial per part de la 
pròpia víctima (66%). Aquest any augmenten de manera destacada els atestats 
policials per part de la família (de suposar l’1% en el 2017 al 8% en el 2018). 
L’atestat policial realitzat per la policia continua sent la segona modalitat 
d’instància més freqüent. 

 

 A Cornellà de Llobregat es van presentar 315 denúncies. 
 
 
 
MESURES DE PROTECCIÓ JUDICIAL 
 

 El 86% del total de mesures judicials de protecció són d’ordre penal. 
 

 Es registren 238 mesures d’allunyament als PJ del Baix Llobregat. El 7% de les 
mesures de protecció d’ordre civil són la suspensió de la guàrdia i custòdia dels 
menors a càrrec. En el conjunt de Catalunya aquestes mesures de protecció 
suposen l’11%. 

 
 
 
ORDRES DE PROTECCIÓ 
 

 EL 2018 registra 403 ordres de protecció iniciades, que disminueixen respecte l’any 
anterior. 

 

 El 61% de les ordres de protecció al Baix Llobregat són adoptades. 
 

 El 81% de les ordres de protecció iniciades han estat dirigides a protegir dones de 
nacionalitat espanyola. 

 

 El 54% de les víctimes per a les quals s’ha iniciat un ordre de protecció havien 
finalitzat la relació afectiva amb el seu agressor (cònjuges o parelles). 

 
 
 
DELICTES 
 

 3.020 delictes registrats als jutjats de violència masclista del Baix Llobregat en el 
2018, 76 més que en el 2017. 

 

 El 79% del total de delictes registrats han estat per lesions i maltractaments. 
(Cornellà: 277 per lesions i maltractaments, 44 per trencament de penes, 24 per 
trencament de mesures). 
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FORMES DE TERMINACIÓ DE L’ASSUMPTE JUDICIAL 
 

 El sobreseïment provisional continua sent la forma de terminació més freqüent 
(48%) en els partits judicials del Baix Llobregat. Aquesta forma creix respecte el 
2017. (A Cornellà el sobreseïment provisional és del 56,5%). 

 

 Mentre el sobreseïment provisional és el que més creix respecte l’any anterior 
(+8%), l’elevació a òrgan competent és la que més disminueix (-7%). 

 
 
Al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Cornellà, fins ara, són 102 dones 
les que han estat ateses per primera vegada com a nous casos de violència masclista. 
Pel que fa al seguiment de casos de dones ja ateses amb anterioritat el nombre 
s’eleva fins al total de 299 dones al 2019. 
 
Hem de lamentar, malauradament, que enguany hem patit la xacra de la violència 
masclista en la seva màxima expressió amb l’assassinat d’una dona del nostre 
municipi, la Cristina Ortiz Lozano, de 28 anys, que va ser assassinada la nit del 21 de 
setembre a Southampton, Regne Unit, on residia actualment per motius laborals. 
Tant l’Ajuntament com la ciutadania es van unir per mostrar el seu absolut rebuig 
envers aquest assassinat masclista i per expressar el seu sentit condol a la família de 
la Cristina. 
 
Des del coneixement dels fets, l’Ajuntament de Cornellà va aplicar el Protocol de dol 
contra les violències masclistes. Cornellà de Llobregat 2018, posant a disposició de 
la família tots els recursos disponibles, entre ells l’atenció social, jurídica i psicològica 
necessària per afrontar aquest moment tan tràgic. 
 
És important fer saber a totes les dones que estan patint qualsevol tipus de violència 
que no estan soles i instar-les, davant qualsevol indici de maltractament, a demanar 
ajuda adreçant-se al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, que ofereix, de 
forma gratuïta, informació, orientació i atenció integral, social, jurídica i psicològica i 
que acompanya les dones en aquests processos vitals, a més de tenir un protocol i un 
circuit contra la violència masclista aprovat i vigent des de l’any 2000. 
 
La violència sexual és una de les formes més terribles i doloroses d’imposar el 
patriarcat i d’exercir el control i la submissió sobre totes les dones i,especialment, 
sobre les més joves. L’agressió sexual a una dona és una agressió a totes les dones, 
perquè es socialitza en la por. 
 
Volem denunciar que, des de fa ja un temps, les violències masclistes, i especialment 
les violències sexuals, s’han fet visibles a les notícies dels mitjans de comunicació i a 
les xarxes socials, alhora que s’ha treballat la prevenció del sexisme i de les agressions 
a les festes majors de pobles i ciutats. 
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És molt important que les violències contra les dones, que històricament han estat 
invisibilitzades, ara formin part del debat i la preocupació de l’opinió pública, però cal 
recordar que aquestes violències masclistes també les patim a casa y als llocs de feina 
i s’ha de seguir actuant i treballant per eradicar-les. 
 
“Jo sí que et crec, germana” ha estat el nostre crit de sororitat, els moviments 
interfeministes i els diferents col·lectius de dones hem sortit al carrer per denunciar 
que les violències contra les dones persisteixen any rere any i que el patriarcat es 
resisteix a perdre la seva posició de privilegi i continua perpetuant la desigualtat que 
patim les dones només pel fet de ser-ho. Cal recordar contínuament que el que vivim 
és un greu atac contra els Drets Humans. 
 
És imprescindible continuar treballant conjuntament i coordinament a través del 
Protocol municipal d’actuació contra la violència masclista a Cornellà de Llobregat, 
amb la implicació de totes les institucions i serveis implicats, per l’eradicació de totes 
les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents (segons queda reflectit 
al Capítol 3 de la Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista. 
 
Denunciem les formes de violència de gènere més generalitzades i a la vegada més 
ocultes en àmbit laboral: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Un 15% 
de les dones amb feina remunerada ha patit algun tipus de discriminació al lloc de 
treball. 
 
Una de les cares més amagades de la violència sexual és la prostitució. Cornellà es va 
adherir el 2016 a la Xarxa de municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens 
destinats a la prostitució. 
 
Per últim, no volem acabar sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les 
dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat 
el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles! Si en 
toquen a una, ens toquen a totes! 
 
Per tot això els grups municipals sotasignats proposen al Ple del mes de novembre 
l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Avançar en el desplegament de les polítiques municipals d’igualtat de gènere 
a la ciutat, i en les mesures d’implementació de III Pla Transversal d’Igualtat de 
Cornellà de Llobregat, així com en la prevenció, l’educació i la sensibilització sobre les 
relacions afectives i sobre qualsevol manifestació de violència a les dones, ja sigui 
física, psicològica, sexual, econòmica, ambiental, laboral, institucional o simbòlica. 
 
Segon.- Organitzar unes jornades, taula rodona o acció formativa des del Consell 
Municipal de les Dones i la Plataforma Ciutadana contra la Violència Masclista, amb 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, sobre el tractament als mitjans de 
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comunicació de la violència masclista, els assassinats i els seus efectes sobre l’opinió 
pública. 
 
Tercer.- Promoure l’organització d’una jornada professional en l’àmbit de la justícia 
per analitzar les respostes jurídiques i legals que s’estan duent a terme. 
 
Quart.- Dur a terme una campanya de sensibilització contra la violència masclista 
amb una perspectiva interseccional que impliqui tot el teixit associatiu i educatiu de la 
ciutat per donar a conèixer els serveis i recursos adreçats a les dones com a mesura 
de detecció i per ajudar les persones que pateixen aquestes violències. 
 
Cinquè.- Oferir cursos tallers d’informació per a la ciutadania per a la detecció en el 
nostre entorn de casos de violència masclista i sobre com denunciar i ajudar les 
persones que pateixen aquestes violències. 
 
Sisè.- Redactar un protocol d’actuació i manifestacions de rebuig a la ciutat en casos 
de violència masclista. 
 
Setè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya: 
 

 Que elabori i aprovi el reglament per al desplegament de la Llei 5/2008 del 24 
d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

 

 Que destini els recursos necessaris per a l’augment de la xarxa d’atenció a les 
dones dins la seva competència, la qual en la situació actual arriba només a un 
10% de les víctimes de violència masclista. 

 

 Que doti de places de serveis d’atenció i acolliment d’urgència i de serveis 
d’acolliment i recuperació (article 54. Llei 5/2008 del 24 d’abril del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista) per a les dones i per als seus fills i filles. 

 

 Que desplegui les Unitats de Valoració Integrals amb els recursos rebuts del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere. 

 
Vuitè.- Traslladar aquest acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de 
les Dones i al Consell Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:25 al 00:19:44 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=325.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=325.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=325.0
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VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
MILLORA DEL SERVEI DE L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I A LES 
CONDICIONS LABORALS DEL SEU PERSONAL.- 

Moció ERC/AM, per la millora del 
servei de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) i a les condicions 
laborals del seu personal. 

MOCIÓ 
... 
 
L’oficina d’atenció ciutadana (OAC) de Cornellà, és un servei de l’Ajuntament que 
permet a qualsevol cornellanenc i cornellanenca realitzar tràmits i consultes. 
Actualment està ubicada a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament i és un dels 
principals canals d’informació i gestió entre la institució municipal i la ciutadania. 
 
El volum de tràmits que es realitzen diàriament són molt elevats i en períodes 
concrets el volum de feina pot ser encara més elevat si coincideix amb la presentació 
de documentació per convocatòries de treball o la gestió de tràmits que afecten al 
calendari del contribuent. 
 
Els tràmits que es gestionen a l’OAC són diversos: padró, IBI, IAE, plusvàlues, obtenció 
del certificat digital idCat, documentació i procediments per als tràmits d’estrangeria, 
activitats innòcues (comunicació prèvia d’obertura d’una activitat econòmica de baix 
risc), informació, tràmits i gestió administrativa d’obres i altres tràmits com per 
exemple, altes i baixes d’entitats, subvencions, presentació de documentació per 
convocatòries de treball i també s’atenen consultes ciutadanes, entre d’altres. 
 
Destaquem la professionalitat, dedicació i implicació de les persones treballadores de 
l’OAC en el desenvolupament de la seva feina; però al mateix temps, considerem que 
és imprescindible que, per tal que s’assoleixi el grau d’eficiència i celeritat desitjable, 
és necessari disposar d’una plantilla de treballadors i treballadores que pugui assumir 
les gestions que hagin de realitzar els habitants de la ciutat, així com la quantitat i 
tipologia de tràmits que s’hi realitzen. Per respondre, satisfactòriament, els nous 
reptes que suposen els canvis normatius i tecnològics, la plantilla hauria de tenir la 
formació adequada i actualitzada i disposar d’unes eines de treball (equips i 
programes informàtics) adaptats a les seves necessitats, acompanyat per un ambient 
i condicions laborals físiques i psicològiques que afavoreixin el bon desenvolupament 
de les seves tasques. 



 
 

 
 

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

 

 27 

 
 
Durant el 2019 s’ha iniciat el Pla de Transformació Digital que, entre d’altres, ha 
suposat la implantació d’un nou programa informàtic, la signatura digital de 
documentació per part dels departaments i/o responsables, canvis al sistema 
organitzatiu de l’equip i dels protocols de treball. Això ha ocasionat que el temps de 
les gestions dels tràmits siguin més elevades que abans de la seva implantació. 
Aquestes dilacions han ocasionat habitualment llargues cues que han col·lapsat la 
sala d’espera, el vestíbul del consistori i, fins i tot, amb persones al carrer esperant a 
ser ateses. 
 
Actualment només hi ha una sola taula per atendre el registre general d’entrada de 
documents cap al consistori. Tenint en compte la quantitat de documentació que, 
d’acord amb la normativa vigent, ha de ser presentada i tramitada mitjançant aquest 
registre, per part de la ciutadania o d’entitats, és evident que les taules i el personal 
que hi està assignat, és del tot insuficient per atendre amb celeritat i eficàcia, les 
peticions que s’hi adrecen. 
 
La gestió de les cites prèvies es fa des d’una empresa externa de Portugal i això en 
dificulta la seva gestió. Per altra banda, actualment de mitjana, en funció de les 
gestions que s’hagin de realitzar, poden donar-se dues setmanes o un mes més tard 
de la seva petició. Un termini que, si volem una administració amable, propera i 
resolutiva, és massa elevat i feixuc. 
 
El nou software implantat no s’adapta a les veritables necessitats del nostre 
Ajuntament o al seu sistema de gestió; és poc entenedor i àgil per als treballadors i 
treballadores que l’han d’utilitzar diàriament. El temps d’implantació i les 
conseqüents modificacions que s’han hagut d’aplicar al programa, endarrerint el 
període que s’estipulava a l’expedient de contractació, i l’escassa formació que s’ha 
ofert al personal que ha d’atendre als usuaris a l’OAC, ha dificultat i en dificulta 
encara més el seu ús. 
 
En plena era digital, encara es fa un ús excessiu del paper imprès, el qual genera un 
impacte econòmic i ecològic innecessaris. Un altre aspecte que endarrereix els tràmits 
i que s’hauria d’organitzar millor, és el temps invertit en escanejar-ho tot i també, 
massa sovint, absentar-se del lloc de treball per portar personalment el document 
enregistrat a l’àrea que pertoqui. 
 
Totes aquestes casuístiques, a ulls de les persones que estan esperant a ser ateses, 
només fan que alertar d’un possible mal funcionament a la nostra administració i, per 
la disposició de l’espai totalment a la vista del públic, moltes vegades fa pensar que 
tota persona treballadora que no està atenent a algú, no està treballant; provocant 
protestes i nerviosisme que afecten a l’estat mental i anímic dels treballadors i 
treballadores. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al Ple els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Estudiar i implementar la reorganització i ampliació del personal del 
departament de l’OAC per adequar-lo a les necessitats descrites, per assolir els 
objectius de qualitat desitjables, i distribuir de manera equitativa, àgil i eficaç les 
càrregues de tasques i el temps necessari per atendre, diàriament, el volum d’usuaris 
que l’usen. 
 
Segon.- Millorar l’espai, la ubicació i la distribució de les aules d’atenció de l’OAC i de 
la sala d’espera per tal d’assolir un desenvolupament més eficaç de les tasques que 
s’hi realitzen i de la privacitat de les persones usuàries i el personal laboral i/o valorar 
la possibilitat d’un canvi d’ubicació. 
 
Tercer.- Ampliar el servei de Registre General augmentant el número de taules al torn 
de matí. 
 
Quart.- Gestionar directament el servei de cita prèvia tenint en compte el dia a dia i 
les possibilitats del personal de l’OAC. 
 
Cinquè.- Reduir al màxim la impressió i moviment de documents en format físic des 
de l’OAC i treballar amb les seves versions digitals. 
 
Sisè.- Facilitar i ampliar els tràmits i la presentació de documentació on-line i amb 
signatura digital. 
 
Setè.- Actualitzar i adaptar la formació del personal de l’AOC als nous requeriments, 
publicacions i tràmits digitals. 
 
Vuitè.- Traslladar els anteriors acords a tot el personal de l’OAC, al Comitè d’Empresa 
i Taulell d’anuncis de la web municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 
42744. 
... 
 
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és un servei municipal essencial, que es va posar 
en funcionament amb l’objectiu d’atendre de manera integral la ciutadania, tant per 
informar-la com per facilitar-li la gestió d’un nombre creixent de tràmits 
administratius, dins dels quals podem destacar els del Padró Municipal d’Habitants, 
els del Registre General d’Entrada o aquells relacionats amb les taxes i tributs, entre 
molts d’altres. 
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L’OAC permet realitzar tràmits de manera presencial com telemàtica. En aquest 
darrer cas, mitjançant la Carpeta Ciutadana amb DNI electrònic o certificat digital. 
L’any 2018 se’n van fer un total de 50.933, dels quals 17.564 ja es van poder tramitar 
de manera electrònica. 
 
Amb tot aquest gran volum i complexitat, l’OAC dona un servei amable i de qualitat. 
Gràcies a la professionalitat i disposició del seu personal, s’han anat afrontant i 
superant diferents reptes al llarg dels anys de funcionament. No obstant això, ja fa 
temps que, des del Govern municipal, es va iniciar una reflexió per tal de modernitzar-
la i millorar-ne el funcionament, fent una oficina més eficaç i eficient i adaptant-ne els 
tràmits a la realitat de la societat digital del segle XXI, valorant també les dificultats 
derivades de la limitació de l’espai físic i la necessitat de renovar el programari 
informàtic. 
 
Fruit d’aquesta reflexió, s’ha posat en marxa un Pla de Transformació Digital, que 
constitueix un marc estratègic per aconseguir una administració més àgil eficient, 
mitjançant el canvi de la gran majoria de programari informàtic de gestió municipal, 
així com els circuits i procediments administratius establerts. Aquest pla té com a 
principals objectius l’eficiència i eficàcia del funcionament intern de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i la creació de canals digitals per a millorar la relació amb la 
ciutadania. Des de la implantació del programa de digitalització d’expedients, el seu 
número, fins a data d’avui, és de 8.300 expedients digitals creats. 
 
En relació a l’OAC aquest Pla contempla les següents línies d’actuació: 
 
- L’adquisició d’un nou programari per a la gestió del Registre General d’Entrada i la 

tramitació digital d’expedients administratius, així com la gestió del Padró 
Municipal d’Habitants. La implantació d’aquests tres programes ja ha suposat un 
gran estalvi de paper en uns 16.000 tràmits del Padró d’Habitants i més de 6.400 
registres. En aquest apartat, també hi trobem la previsió de canviar de manera 
immediata el programa de gestió de la cita prèvia. 

 
- La incorporació, el proper any, de nous tràmits digitals a la Carpeta Ciutadana, 

que fins ara només es podien fer de manera presencial i que, en xifres de 2018, 
van suposar un total de 1.758 atencions presencials. 

 
- La necessitat d’una formació contínua del personal, com la ja realitzada en l’ús 

dels nous programes, juntament amb l’assistència presencial, durant els períodes 
de posada en funcionament, de personal expert de l’empresa subministradora del 
programari, per tal d’atendre les incidències o dubtes que poguessin sorgir. 

 
 
Ja que l’OAC es troba immersa en ple procés de transformació, digital i física, no es 
pot fer encara cap valoració sobre l’impacte que els canvis puguin acabar tenint, ja 
que s’ha d’esperar el desplegament i la posterior avaluació del Pla de Transformació 
Digital. 
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Per tot això, el Grup Municipal del PSC de Cornellà de Llobregat proposa al Ple 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Continuar buscant un nou espai que s’adapti millor al model d’OAC que es 
vol crear a partir del procés de modernització i transformació que s’ha engegat. 
 
Segon.- Seguir desplegant el Pla de Transformació Digital, amb la incorporació de 
nous tràmits a la Carpeta Ciutadana i amb la renovació del programari informàtic. 
 
Tercer.- Mantenir el compromís amb la progressiva eliminació de l’ús de paper. 
 
Quart.- Manifestar el nostre suport a la tasca realitzada pel personal de l’OAC, així 
com el nostre compromís amb la seva formació contínua, com a eina per afrontar 
amb èxit la creació d’un nou model d’oficina adaptat al segle XXI. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:45 al 00:37:53 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=1185.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal del 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/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=1185.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=1185.0
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Vots en contra: 
 

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. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
 
 
PUNT QUART- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, SOBRE EL PLA 
DIRECTOR D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS.- 

Moció Cs, sobre el Pla Director 
d’Equipaments Municipals. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la participació ciutadana constitueix una peça fonamental del nostre 
sistema democràtic, al que enforteix i dota de contingut, possibilitant que els 
membres d’una comunitat siguin subjectes socialment actius i amb més capacitat per 
impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. 
 
Atès que, des del món associatiu i entitats de la ciutat, és una demanda constant, 
disposar de locals per poder dur a terme el dret fonamental de reunió i el 
desenvolupament de manera digna les diverses activitats pròpies de cadascuna de les 
entitats o associacions. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de desenvolupar una política 
pública transversal, fomentant i instaurant eines per augmentar la contribució activa 
dels ciutadans en l’aprofundiment dels drets de les persones. 
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Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és propietari d’edificis infrautilitzats 
i/o no ocupats i així mateix la societat municipal PROCORNELLÀ, és propietària de 
diferents locals buits. 
 
Atès que cal elaborar una reflexió col·lectiva a mig i llarg termini, que compti amb el 
major grau de participació ciutadana, consens polític, però sobretot de rigor tècnic, 
amb l’objecte de confeccionar un òptim mapa de serveis per als cornellanencs perquè 
els equipaments municipals puguin resultar aprofitables per a segons quines 
activitats, evitant inversions innecessàries o buscant fórmules d’optimització dels 
mateixos i que passin a ser centres de serveis per a tots els ciutadans. 
 
Atès que creiem que és un bon moment per revisar i prendre consciència dels 
elements disponibles, i conseqüentment donar passos en direcció a un programa de 
futur que detecti les necessitats més proporcionades, estableixi les prioritats 
corresponents, i, en definitiva, traci un programa de reformes i millores en els 
equipaments existents així com dissenyi el pla constructiu dels nous equipaments que 
demana la ciutat. És hora de posar damunt de la taula de la manera més precisa 
possible aquestes fórmules d’optimització o aquestes mesures concretes a futur, per 
establir amb criteris tècnics una línia d’actuació sobre tots ells en el context actual. 
 
Des de Ciutadans creiem que tenir un Pla Director d’Equipaments Municipals en 
constant actualització, és un instrument imprescindible per a la corporació. 
 
Atès que, tractant-se de béns de titularitat o disponibilitat municipal i que correspon a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la competència exclusiva de decidir qui podrà 
ser beneficiari de les cessions, sota paràmetres d’estricta transparència i atenent 
sempre a criteris objectius i de disponibilitat d’espai. 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans proposem l’adopció els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar en aquesta legislatura un Pla Director d’Equipaments Municipals 
que a partir d’un diagnòstic i d’unes previsions futures contempli les necessitats que, 
en matèria d’equipaments municipals, tindrà la ciutat de Cornellà en els propers anys. 
 
Segon.- Presentar a tots els Grups Polítics Municipals en el termini d’un any, un 
informe sobre la situació de tots els equipaments municipals, també els que estan en 
desús, a poder ser complementat amb una proposta inicial d’utilització en el curt i 
mig termini, incloent-hi, si escau, rehabilitació i/o obertura al públic, adequació per a 
utilització per diferents serveis municipals o explotació privada subjecta a contracte o 
conveni; i tot això acompanyat de valoració econòmica si calgués. 
 
Tercer.- Elaborar una ordenança que reguli el procediment i els requisits per a la 
cessió d’espais i locals municipals. 
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Quart.- Incorporar, en el marc d’aquesta ordenança, el Registre d’Entitats i 
Associacions demandants de la cessió d’un espai o local municipal. 
 
Cinquè.- Publicar al web municipal a l’apartat de transparència un inventari d’espais i 
locals municipals, també de PROCORNELLÀ descrivint el seu estat i en el qual 
s’incloguin tant els que es troben ja cedits (amb referència a l’entitat cessionària i 
condicions de la cessió) com aquells susceptibles de ser cedits. 

... 
 
 
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 42791: 
... 
 
Esmena d’Addició al Segon Punt dels Acords: 
 
Segon.- Presentar a tots els Grups Municipals en el termini d’un any, un informe sobre 
la situació de tots els equipaments municipals, inclosos els que gestionen entitats 
directament i també els que estan en desús (...). 
 
 
Esmena d’Addició al Tercer Punt dels Acords: 
 
Tercer.- Elaborar una ordenança que reguli el procediment i els requisits per a la 
cessió d’espais i locals municipals, inclosos els que gestionen entitats directament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:37:54 al 00:56:09 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=2274.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=2274.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=2274.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

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

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la participació ciutadana constitueix una peça fonamental del nostre 
sistema democràtic, al que enforteix i dota de contingut, possibilitant que els 
membres d’una comunitat siguin subjectes socialment actius i amb més capacitat per 
impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política. 
 
Atès que, des del món associatiu i entitats de la ciutat, és una demanda constant, 
disposar de locals per poder dur a terme el dret fonamental de reunió i el 
desenvolupament de manera digna les diverses activitats pròpies de cadascuna de les 
entitats o associacions. 
 
Atès que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha de desenvolupar una política 
pública transversal, fomentant i instaurant eines per augmentar la contribució activa 
dels ciutadans en l’aprofundiment dels drets de les persones. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és propietari d’edificis infrautilitzats 
i/o no ocupats i així mateix la societat municipal PROCORNELLÀ, és propietària de 
diferents locals buits. 
 
Atès que cal elaborar una reflexió col·lectiva a mig i llarg termini, que compti amb el 
major grau de participació ciutadana, consens polític, però sobretot de rigor tècnic, 
amb l’objecte de confeccionar un òptim mapa de serveis per als cornellanencs perquè 
els equipaments municipals puguin resultar aprofitables per a segons quines 
activitats, evitant inversions innecessàries o buscant fórmules d’optimització dels 
mateixos i que passin a ser centres de serveis per a tots els ciutadans. 
 
Atès que creiem que és un bon moment per revisar i prendre consciència dels 
elements disponibles, i conseqüentment donar passos en direcció a un programa de 
futur que detecti les necessitats més proporcionades, estableixi les prioritats 
corresponents, i, en definitiva, traci un programa de reformes i millores en els 
equipaments existents així com dissenyi el pla constructiu dels nous equipaments que 
demana la ciutat. És hora de posar damunt de la taula de la manera més precisa 
possible aquestes fórmules d’optimització o aquestes mesures concretes a futur, per 
establir amb criteris tècnics una línia d’actuació sobre tots ells en el context actual. 
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Des de Ciutadans creiem que tenir un Pla Director d’Equipaments Municipals en 
constant actualització, és un instrument imprescindible per a la corporació. 
 
Atès que, tractant-se de béns de titularitat o disponibilitat municipal i que correspon a 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat la competència exclusiva de decidir qui podrà 
ser beneficiari de les cessions, sota paràmetres d’estricta transparència i atenent 
sempre a criteris objectius i de disponibilitat d’espai. 
 
Des del Grup Municipal de Ciutadans proposem l’adopció els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Elaborar en aquesta legislatura un Pla Director d’Equipaments Municipals 
que a partir d’un diagnòstic i d’unes previsions futures contempli les necessitats que, 
en matèria d’equipaments municipals, tindrà la ciutat de Cornellà en els propers anys. 
 
Segon.- Presentar a tots els Grups Polítics Municipals en el termini d’un any, un 
informe sobre la situació de tots els equipaments municipals, inclosos els que 
gestionen entitats directament i també els que estan en desús, a poder ser 
complementat amb una proposta inicial d’utilització en el curt i mig termini, incloent-
hi, si escau, rehabilitació i/o obertura al públic, adequació per a utilització per 
diferents serveis municipals o explotació privada subjecta a contracte o conveni; i tot 
això acompanyat de valoració econòmica si calgués. 
 
Tercer.- Elaborar una ordenança que reguli el procediment i els requisits per a la 
cessió d’espais i locals municipals, inclosos els que gestionen entitats directament. 
 
Quart.- Incorporar, en el marc d’aquesta ordenança, el Registre d’Entitats i 
Associacions demandants de la cessió d’un espai o local municipal. 
 
Cinquè.- Publicar al web municipal a l’apartat de transparència un inventari d’espais i 
locals municipals, també de PROCORNELLÀ descrivint el seu estat i en el qual 
s’incloguin tant els que es troben ja cedits (amb referència a l’entitat cessionària i 
condicions de la cessió) com aquells susceptibles de ser cedits. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Llargués, 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. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, 
LLAMBORDES A LA MEMÒRIA DELS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT 
REPUBLICÀ DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT AFUSELLATS AL CAMP DE LA BOTA 
I INHUMATS AL FOSSAR DE LA PEDRERA DEL CEMENTIRI DE MONTJUÏC.- 

Moció PODEMOS, llambordes a la 
memòria dels regidors de 
l’Ajuntament republicà de 
Cornellà de Llobregat afusellats al 
Camp de la Bota i inhumats al 
Fossar de la Pedrera del 
Cementiri de Montjuïc. 

MOCIÓ 
... 
 
Gràcies a la gran tasca de l’Associació Memòria de Mallorca el desembre de 2018 es 
van col·locar a diferents municipis de l’illa de Mallorca un seguit de Pedres de la 
Memòria elaborades per l’artista plàstic alemany Gunter Demnig com a homenatge 
als batlles de la República assassinats pel franquisme. 
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Una iniciativa i un treball encomiable d’aquesta entitat que ha obert la porta a que 
els ajuntaments puguin participar d’aquests reconeixement pels seus batlles i regidors 
executats per la dictadura. Seria una gran notícia per a la nostra ciutat ser els 
següents en posar aquestes pedres de dignitat i memòria als nostres dos regidors 
assassinats per la dictadura feixista: 
 
José María González Vera. 41 anys. Casat i amb fills. Soldador. Fill de Berlanga, 
Badajoz. Afiliat a la CNT, Alcalde Tercer segons acta 14/10/36 acusat de rebel·lió i 
executat el 26 d’octubre de 1939 al Camp de la Bota. 
 
Esteve Llorenç Gascón. 31 anys. Solter. Mecànic. Fill de Barcelona. Afiliat al PSUC, 
comissari EPR, acusat de rebel·lió i executat el 10 de novembre de 1939 al Camp de la 
Bota. 
 
Vuitanta anys després, aquestes persones que eren representants d’aquest poble a 
igual que els qui avui ens asseiem aquí, no disposen de cap lloc de memòria en aquest 
Ajuntament. Condemnats dues vegades, la primera a través de l’eliminació física, i la 
segona encara pitjor, la condemna a l’oblit. 
 
Ha arribat l’hora en la qual han de tornar, primer a la nostra memòria, i segon a 
aquest Ajuntament en forma d’homenatge. 
 
Per això demanem que aquestes llambordes de veritat, justícia i reparació siguin 
col·locades a la porta d’aquest Ajuntament, per tal que tota la ciutadania de Cornellà 
de Llobregat conegui que en aquesta casa comuna de totes i tots els cornellanencs, 
van desenvolupar les seves tasques com a càrrecs públics en José María González 
Vera i en Esteve Llorenç Gascón, i que per treballar pel seu poble i defensar la 
democràcia des dels seus llocs de responsabilitat municipal, van ser executats. És un 
deute de reconeixement que tenim vers aquests regidors caiguts per la llibertat. 
 
Aquesta demanda té el suport del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, membre del 
Consell Participatiu del Memorial Democràtic de Catalunya, i l’Associació Ateos y 
Republicanos, entitats memorialistes de la nostra ciutat. Per aquest motiu, el Grup 
Municipal de Podemos proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Contactar amb l’artista alemany Gunter Demnig per a l’elaboració de dues 
llambordes amb els noms dels regidors José María González Vera i Esteve Llorenç 
Gascón seguint el següent model: Aquí va treballar el regidor ....., nascut a ....., 
assassinat el ....., pel franquisme, als .....anys. 
 
Segon.- Que aquestes llambordes de la memòria antifeixista siguin col·locades per 
Gunter Demnig davant de la porta d’aquest Ajuntament com a reparació per 
aquestes víctimes del franquisme, les seves famílies i la ciutadania democràtica i 
defensora dels drets humans d’aquesta ciutat. 
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Tercer.- Comunicar aquests acords a les entitats Col·lectiu Republicà del Baix 
Llobregat, l’Associació Ateos y Republicanos, a Memòria de Mallorca, al Cercle Podem 
Memòria Històrica i DDHH de Catalunya, a l’Associació per a la memòria històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat i al memorial Democràtic de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pels Grups municipals del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) i Grup municipal 
del Partit En Comú - Movem Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG), amb 
registre d’entrada 42749. (Text final una vegada incorporada la correcció 
efectuada pel grup proponent com a conseqüència del debat) 
... 
 
L’exili va ser el camí seguit per la major part de les persones compromeses amb els 
ideals republicans i esquerrans. És molt difícil quantificar el nombre exacte d’exiliats, 
però treballs recents situen el nombre de fugits d’Espanya a l’entorn de les 600.000 
persones. A Cornellà el nombre se situa a l’entorn de les 300 persones exiliades en el 
primer moment de l’ocupació. En una població de 8.100 habitants l’índex és força 
considerable (8% de la població). El gruix dels exiliats el formaven els càrrecs 
municipals (alcaldes i regidors republicans), dirigents sindicals i polítics, càrrecs 
intermedis dels partits i també simples militants. També membres de l’Exèrcit 
Popular, carabiners de la República i mossos d’esquadra, dirigents de cooperatives i 
d’empreses militaritzades durant la guerra, o simples persones acusades d’actes 
il·legals per motiu de revenges personals. En general podem dir que l’exili va colpejar 
tots els nivells i grups socials de la societat, tot provocant un veritable drama humà i 
familiar. 
 
Això es veu clarament en l’ocupació militar del Baix Llobregat, esdevinguda entre els 
mesos de gener i febrer de 1939. A la comarca hi van haver un total de 189 afusellats 
(sis a Cornellà) en els primers mesos de la postguerra, mitjançant el sistema de judicis 
sumaris. Com que la major part dels dirigents polítics i sindicals, així com les persones 
d’ideologia esquerrana compromeses amb els ajuntaments o els partits, havien 
escapat pocs dies abans de l’ocupació, cal concloure que la majoria dels afusellats 
foren els qui no veien córrer cap risc ni perill per la seva vida. Ben segur que el nombre 
hauria estat molt més elevat. 
 
A petició de l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, 
l’Ajuntament va encarregar les llambordes “stolpersteine” com a reconeixement de 
les sis persones que ens consten per part de l’AMHDBLL que van ser deportats i 
represaliats als camps de concentració nazis, i que es col·locaran en un lloc 
representatiu de la memòria històrica a la ciutat. 
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Per tot això exposat, els grups sotasignats presenten al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estudiar conjuntament amb totes les entitats de la Memòria Històrica de la 
ciutat i els grups municipals un espai o monument commemoratiu de les persones que 
van ser assassinades, deportades o represaliades, per reparar la memòria històrica 
d’aquestes víctimes del franquisme i fomentar-ne el coneixement per part de la 
ciutadania de Cornellà. 
 
Segon.- Acordar amb les diferents entitats que treballen la memòria històrica un lloc 
representatiu per posar aquesta placa. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Associació per a la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat, al Memorial Democràtic de Catalunya i al Col·lectiu 
Republicà del Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:56:10 al 01:27:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=3370.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=3370.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=3370.0
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, 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 PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:27:44 al 01:38:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b00
0d?startAt=5264.0 
 
 
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 i una pregunta, que una 
vegada traduït a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer Prec 
... 
 
A l'anterior Ple vam sol·licitar l'escrit enviat a la Generalitat i la seva resposta sobre la 
falta de logopeda al CDIAP de Cornellà quan és obligatori per normativa. Se'ns ha 
facilitat un document de petició de logopeda a la Generalitat amb data de registre 19 
de novembre de 2019. Aquesta no és la resposta a la petició que vam fer al Ple 
d'octubre, així que la reiterem. 

... 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=5264.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b6e7855c7016ec5b65a8b000d?startAt=5264.0
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Segon Prec 
... 
 
Gràcies a la gran tasca de l’Associació Memòria de Mallorca el desembre de 2018 es 
van col·locar a diferents municipis de l’illa de Mallorca un seguit de Pedres de la 
Memòria elaborades per l’artista plàstic alemany Gunter Demnig com a homenatge 
als batlles de la República assassinats pel franquisme. 
 
Una iniciativa i un treball encomiable d’aquesta entitat que ha obert la porta a què 
els ajuntaments puguin participar d’aquest reconeixement pels seus batlles i regidors 
executats per la dictadura. Seria una gran notícia per a la nostra ciutat ser els 
següents en posar aquestes pedres de dignitat i memòria als nostres dos regidors 
assassinats per la dictadura feixista: 
 
José María González Vera. 41 anys- Casat i amb fills. Soldador. Fill de Berlanga, 
Badajoz. Afiliat a la CNT, Alcalde Tercer segons acta 14/10/36 acusat de rebel·lió i 
executat el 26 d’octubre de 1939 al Camp de la Bota. 
 
Esteve Llorenç Gascón. 31 anys. Solter. Mecànic. Fill de Barcelona. Afiliat al PSUC, 
comissari EPR, acusat de rebel·lió i executat el 10 de novembre de 1939 al Camp de la 
Bota. 
 
Vuitanta anys després, aquestes persones que eren representants d’aquests poble a 
igual que els qui avui ens asseiem aquí, no disposen de cap lloc de memòria en aquest 
ajuntament. Condemnats per dues vegades, la primera a través de l’eliminació física, i 
la segona encara pitjor, la condemna a l’oblit. 
 
Ha arribat l’hora en la qual han de tornar, primer a la nostra memòria, i segon a 
aquesta juntament en forma d’homenatge. 
 
Per això demanem que aquestes llambordes de veritat, justícia i reparació siguin 
col·locades a la porta d’aquest Ajuntament, per tal que tota la ciutadania de Cornellà 
de Llobregat conegui que en aquesta casa comuna de totes i tots els cornellanencs, 
van desenvolupar les seves tasques com a càrrecs públics en José María González 
Vera i en Esteve Llorenç Gascón, i que per treballar pel seu poble i defensar la 
democràcia des dels seus llocs de responsabilitat municipal, van ser executats. És un 
deute de reconeixement que tenim vers aquests regidors caiguts per la llibertat. 
 
Aquesta demanda té el suport del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat, membre del 
Consell Participatiu del Memorial Democràtic de Catalunya, i l’Associació Ateos y 
Republicanos, entitats memorialistes de la nostra ciutat. Per aquest motiu, el Grup 
Municipal de Podemos fa el següent prec d’acord amb els col·lectius citats: 
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Contactar amb l’artista alemany Gunter Demnig per a l’elaboració de dues 
llambordes amb els noms dels regidors José María González Vera i d’en Esteve Llorenç 
Gascón seguint el següent model: Aquí va treballar el regidor ....., nascut a ....., 
assassinat el ..... pel franquisme, als ..... anys perquè aquestes llambordes de la 
memòria antifeixista siguin col·locades per Gunter Demnig davant de la porta 
d’aquest Ajuntament com a reparació per aquestes víctimes del franquisme, les seves 
famílies i la ciutadania democràtica i defensora dels drets humans d’aquesta ciutat. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
Respecte a la moció presentada al març d'aquest any referent a la digitalització dels 
consells de guerra franquista, la pregunta és: s'ha procedit a donar compliment a la 
moció i en cas contrari, quan pensen dur-ho a terme i que no quedi en una simple 
declaració d'intencions? 

... 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Respecte a l'acompanyament que fa la Guàrdia Urbana a la Marxa contra la violència 
masclista del Baix Llobregat, que normalment ens acompanya. Sol anar dirigint, en 
aquest cas, tasques d'ajuda del trànsit i aquest passat diumenge ens vam trobar 
doncs que, no sé si per falta de previsió o per no disponibilitat d'efectius, doncs que no 
vam tenir presència de Guàrdia Urbana. I en aquest cas, l'activitat podria haver 
suposat un risc. 
 
El nostre prec serà que tinguin previstes totes aquestes activitats, que disposem dels 
efectius suficients que requereixin de la presència de Guàrdia Urbana, com si que va 
succeir quan vam arribar a Sant Joan Despí que estaven tant agents cívics com la seva 
policia local, perquè aquesta activitat es pugui desenvolupar amb tota normalitat. 
 
I en el nostre cas, si podem comptar en aquest cas, amb la col·laboració dels 
educadors cívics. 

... 
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 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment dues preguntes que una vegada traduïdes a 
la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
Referent a la queixa que ens han fet arribar els veïns de la carretera d’Esplugues a 
l'altura del carrer Lluis Domènech i Muntaner. Degut al fet que des de fa temps, a 
vegades per temes meteorològiques i altres vegades no, els semàfors d'aquest 
encreuament i alguns en tots dos sentits de la marxa de la direcció, direcció centre o 
direcció Esplugues estan apagats. Queden fora de servei durant la nit o a primeres 
hores del matí i a vegades sense cap mena de regulació del trànsit per part de 
Guàrdia Urbana. 
 
Hem de recordar que a la carretera d’Esplugues no només tenim els dos sentits del 
tràfic sinó també es suma les vies del TRAM. Llavors la pregunta que ens fan arribar 
és si es té ja identificat el motiu d’aquesta incidència repetitiva i com es pretén 
solucionar. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Referent als usuaris de la piscina de Can Millars. Ens han fet arribar una queixa 
col·lectiva, una queixa col·lectiva que també l'han expressat en el mateix centre i fins i 
tot en les xarxes socials. I llavors és per la falta d'aigua calenta a certes hores. 
 
Llavors ells han rebut unes respostes amb les quals no estan d'acord, diuen a la falta 
d'aigua al matí els responen: ”que una averia en la placa solar que escalfa l'aigua del 
dipòsit d'aigua calenta, que tenen aquest problema”. A la falta d'aigua a la tarda 
diuen: “el dipòsit d'aigua calenta és insuficient per a tants usuaris o que com han 
vingut els col·legis doncs s'ha gastat tota i que tots els usuaris van a l’hora a dutxar-
se”. 
 
Llavors, és evident, que hi ha algun problema i la pregunta és: quin és el motiu real de 
la falta d'aigua calenta a les dutxes a certes hores. I si es pensa actuar en 
conseqüència per a esmenar aquesta incidència i de quina manera. 

... 
 
 



 44 

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: 
... 
 
A data 18 de novembre d’aquest any ni les Ordenances Fiscals ni l’Ordenança de 
Vehicles de Baixes Emissions (ambdues dins de termini per presentar al·legacions) 
estaven penjades al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, ni al seu portal de 
Transparència. L’objectiu d’aquest Ajuntament és ser transparent i facilitar la 
participació de la ciutadania, hauríem de posar a disposició de la població totes les 
eines per facilitar-ho, alhora que es un requeriment legal. Preguem que en futures 
publicacions de documentació que hagi d’estar sotmesa a exposició pública es 
compleixin tots els requisits legals de transparència i accés a la informació i es 
publiquin, en temps i forma adequada, a tots els canals tota la documentació 
requerida. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
Durant aquesta legislatura i en diferents Comissions Informatives el tracte rebut com 
a Regidors per part de l’equip de Govern ha faltat als principis de transparència, a 
l’accés a la informació pública i al dret a la participació política.  
 
L’article 42 del ROM, parla del dret a la informació. Estableix que tenim dret a 
obtenir, a les Comissions Informatives, els antecedents, dades o informacions que es 
trobin en poder de la Corporació i resultin necessaris per l’exercici de les nostres 
funcions. 
 
L’article 78.4 estableix que el marc per a què els Regidors i Regidores puguin sol·licitar 
informació, relacionada amb el seu àmbit sectorial, són les Comissions Informatives. 
 
En altres articles es parla de bona fe i cortesia que, en diverses ocasions, no hem 
trobat en aquest Ajuntament. 
 
Preguem que es recuperin les bones formes i la cortesia. I que es doni compliment als 
principis d’actuació que han de regir el funcionament de totes les administracions 
públiques i per tant, també la d’aquest Ajuntament. Que s’actuï amb transparència, 
que se’ns doni accés a la informació que tenim dret com a regidors i regidores en 
l’exercici de les nostres funcions i sense vetar el nostre dret a la participació política. 

... 
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 Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Les persones treballadores dels Plans d’Ocupació en principi haurien de realitzar 
tasques per departaments de l’Ajuntament: Consergeria, Educació, Centres Cívics, 
Brigada, etc... Però també hi ha persones dels Plans d’Ocupació que estan realitzant 
tasques en entitats de la ciutat. Quantes persones dels Plans d’Ocupació estan 
realitzant tasques en entitats i quin tipus de tasques realitzen en aquestes entitats? 

... 
 
 

 Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
La setmana passada es va comunicar als treballadors de la Brigada, que realitzen 
tasques de jardineria, que la feina que fan s’externalitzaria i que la realitzaria 
Tecsalsa. A la Comissió Informativa de Presidència i Economia, vam traslladar una 
sèrie de preguntes en relació amb aquesta informació i, la sorprenent resposta, va ser 
que no se’ns donaria resposta a les preguntes. 
 
Ahir hi va haver una reunió amb el Comitè d’Empresa i l’equip de Govern va traslladar 
que, finalment, no es realitzaria cap externalització i que aquests treballadors de la 
Brigada continuarien realitzant les mateixes tasques que fins ara.  
 
Per tant, preguntem: Per què, en un primer moment, es va plantejar aquesta 
externalització? Com es pretenia solucionar la situació laboral del personal afectat? 
Per què, finalment, s’ha decidit que no es farà cap canvi en aquest sentit i no es va 
respondre a la Comissió pertinent? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
No puc respondre a l’últim, perquè no es va respondre a la Comissió Informativa. Però 
clar, parlar d’externalització d’una empresa municipal em sembla, quan a més és la 
que porta tot el manteniment de jardineria i porta tots els temes de jardineria i 
mobiliari urbà. 
 
El plantejament és molt fàcil d’entendre, jo no sé el que s’ha comentat i el que s’ha 
comunicat però jo si que ho diré aquí, sobretot per les persones que estan avui al Ple. 
El que s’ha plantejat és que l’orientació de la política de jardineria es traslladarà a 
Tecsalsa, perquè és la que fa tota la política de jardineria. No fa política de 
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manteniment, que també. També hi ha altres empreses que fan política de 
manteniment a la ciutat que és mitjançant l’acord que tenim a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. I que a vegades comenten els responsables polítics de l’àrea i en el 
organigrama que estem treballant que és que la meva voluntat és traslladar tot a 
aquesta orientació i a aquesta estratègia de millora de la jardineria de la ciutat a 
Tecsalsa, que és la que fa el volum més gran, més important. 
 
La Brigada continuarà fent polítiques de manteniment, és evident, els llocs de treball 
que estan a la Brigada faran totes les polítiques de manteniment que tinguin que fer, 
per tant, això no hi ha cap. Llavors, no sé, no entenc aquest “lio” que s’ha produït i 
provocat, però és evident que aquestes persones continuaran. Ningú té intenció, 
perquè aquestes persones a més poden fer moltes coses de manteniment. I per tant, 
el que es fa és això. Vull dir, sense cap mena de problema, dificultat i, per tant, això és 
el que farem i passarà. 
 
Ningú posa en crisi res, ningú posa cap lloc de treball que no saben que faran, sí, 
polítiques de manteniment a la ciutat, per això és la brigada i per això les persones 
que allí treballen fan aquestes polítiques. I ningú està en risc, com mai han estat en 
risc en èpoques també més complicades i no per culpa nostra. 
 
Per tant, el 90% de la resposta queda contestada i lo altre jo no puc contestar. 

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

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 27 de novembre de 2019, la qual ha estat aprovada en data 18 de desembre de 2019 i 
ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 19 de desembre de 2019. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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