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ACTA PLE NÚM. 2/2020 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 26 DE FEBRER 2020 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 26 DE FEBRER DE 2020 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 26 de 
febrer de dos mil vint, 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 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
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 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 
Regidores Sra. Estrella Corominas Molleja 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 
 
 
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. 1/2020, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE GENER D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 1/2020 

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 00:01:10 al 00:02:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=70.0 
 
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 i Carles Alemany Lluis. 
 

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=70.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=70.0
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- Decret núm. 399/2020 de data 27 de gener 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3628/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 4536/2019, de 14 de novembre, i 4885/2019, 
de 5 de desembre, es van designar els membres integrants del Consell Municipal de 
Salut de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 22 de gener d’enguany, la Secretaria delegada 
del Consell Municipal de Salut, posa en coneixement d’aquesta Secretaria General 
que l’entitat Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de Llobregat, ha 
manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha proposat les persones 
que l’han de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest 
Consell, els membres del Ple 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.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de Salut de 
Cornellà de Llobregat a l’entitat ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà 
representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
 Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Sra. Maria del Carmen Quesada Garrigós 
Suplent: Sr. Juan González Costela 

 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la primera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
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- Decret núm. 466/2020 de data 28 de gener 
... 
 
Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple 
Municipal, a instància de l’equip de govern,  va aprovar la creació del Consell de 
Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per a la 
determinació de les grans línies de la política municipal que incideixen en el 
desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, en el qual els 
representants de la ciutadania i de l’Ajuntament participen i es corresponsabilitzen 
dels principals assumptes de la ciutat. 
 
Atès que segons disposen els articles 104 i 106 del Reglament Orgànic Municipal, els 
representants de la ciutadania han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a fi de que posteriorment es completi la seva configuració mitjançant l’oportú 
acord plenari. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, i a 
la vista del procés celebrat per a la designació de les cinc persones escollides 
aleatòriament entre la ciutadania de Cornellà de Llobregat,  i del resultat  del sorteig 
públic que va tenir lloc el passat dia 27 de gener de 2020, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar a les persones que a continuació es relacionen com a membres 
Vocals del Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat en representació de la 
ciutadania: 
 
1. Maria Victoria Amargant Salgado 
2. Juan Carlos Calvo Lamillar 
3. Maria del Carmen Remolins Isant   
4. Alex Pedrerol Torres 
5. Francisco Aguilar Gallardo 
 
 
Segon.- Establir que les persones que a continuació es relacionen, actuaran com a 
suplents a fi de cobrir les vacants que, respecte dels representants de la ciutadania, es 
puguin produir durant el aquest mandat del Consell de Ciutat de Cornellà de 
Llobregat: 
 
1. Pere Ollé Sala 
2. María José Jaime Fernández 
3. Francesc Xavier Muñoz Romero 
4. Samuel Villar Bautista 
5. Amador Cándido Rosas Outes 
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Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones nomenades, als efectes 
escaients. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a 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. 610/2020 de data 6 de febrer 
... 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3625/2019, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 3894/2019, de 14 de novembre i 4860/2019 de 
4 de desembre, en virtut del qual es designaven als membres que integraven el 
Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 31  d’enguany, el Secretari del Consell Municipal 
de Cultura, posa en coneixement d’aquesta Secretaria General que l’entitat 
Asociación de solteros/as y familias monoparentales –ASFM-, ha manifestat el seu 
desig de participar en aquest Consell i ha acompanyat document signat per l’entitat 
proposant la persona que l’ha de representar. 
 
Atès que es dona compliment al que disposa l’article 6 d’aquest Reglament, relatiu a 
que és condició indispensable que les entitats que constitueixin el ple del Consell han 
de estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de Cultura a 
l’entitat ciutadana que tot seguit es detall, que actuarà representada per la persona 
que així mateix s’especifica: 
 

 Asociación de solteros/as y familias monoparentales-ASFM 
 

Titular: senyor Julian Gallardo Gallego 
 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a la persona afectada i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de Cultura, Igualtat, Acció Comunitària i Esports, 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 



 
 

 
 

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

 

 7 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a 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. 658/2020 de data 10 de febrer 
... 
 
En compliment del que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Règim Local de Catalunya, 12 del Text Refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de d0 d’octubre i 23.3. 
del ROM, 00aquest Ajuntament ha procedit a la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual,  mitjançant acord plenari 
adoptat en sessió que va tenir lloc el passat dia 2 de juliol de 2019. 
 
Atès que d’acord amb els referits preceptes, en concordança amb l'article 9 del 
Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, és competència d'aquesta Alcaldia el nomenament 
de les persones que hagin d'ocupar els llocs de treball de personal eventual creats 
pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 
22.2.2 del ROM, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Nomenar personal eventual d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia 2 de 
març de 2020, a la persona que a continuació es relaciona, per ocupar el lloc de 
treball que així mateix s'especifica: 
 

CÀRREC  RETRIBUCIÓ NOM I COGNOM 

 
Assessor de Projectes 
d’innovació Social i urbana 36.720,29 € Ioan Mihai Fodor 
 
 
Segon.- Establir per l’esmentat lloc de treball la dedicació i descripció que consta 
en la part dispositiva de l'acord plenari de 2 de juliol de 2019, pel qual es va 
aprovar la relació de llocs de treball del personal eventual d'aquesta Corporació. 
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Tercer.- Publicar aquest nomenament en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Butlletí d'Informació Municipal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en 
compliment del que estableix l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2, d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, així com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en els termes exigits per l'article 304.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya i per l’article 10 del Reglament de personal al servei 
de les Entitats Locals de Catalunya. 
 
En compliment del Principi de Transparència, difondre en la Seu Electrònica 
municipal el contingut d’aquest acord, donant així compliment a les obligacions de 
publicitat previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local i pels 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.- Notificar aquest Decret a l’interessat, així com al Departament de Recursos 
Humans d'aquest Ajuntament, pels seu coneixement i efectes. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es preveu a 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. 763/2020 de data 17 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Consell 
Municipal de la Dona de Cornellà de Llobregat, 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 mitjançant escrit de data 10 de febrer d’enguany, la Secretaria delegada 
del Consell Municipal de la Dona posa en coneixement d’aquesta Secretaria General 
que l’entitat Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de Llobregat, ha 
manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha proposat les persones 
que l’han de representar. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 del Reglament Orgànic Regulador d’aquest 
Consell, els membres del Ple han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Entitats del Sector. 
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Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de la Dona 
de Cornellà de Llobregat, a l’entitat ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà 
representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
 Associació de veïns del Casc Antic de Cornellà de Llobregat 
 

Titular: Sra. Ana Pilar Fernández Masiá 
Suplent: Sra. Maria del Carmen Quesada Garrigós 

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

... 
 
 
- Decret núm. 801/2020 de data 18 de febrer 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3726/2019 de 4 d’octubre, es va procedir a 
designar els membres que havien d’integrar, durant aquest mandat, el Ple del 
Consell Municipal d’Esports 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 l’esport, nomenant, paral·lelament, al funcionari senyor 
Salvador Valls Cuello, Cap de l’Àrea de Gestió d’Esports, com a Secretari d’aquest 
Consell. 
 
Atès que per motius d’organització interna del departament, el Regidor delegat 
d’Esports, mitjançant escrit de data 13 de febrer d’enguany, proposa el 
nomenament Sr. Abel Rojo Pita, Cap de l’Àrea de Gestió d’Esports, a fi que 
desenvolupi les funcions de Secretari del Consell Municipal d’Esports de Cornellà, en 
substitució del funcionari senyor Salvador Valls Cuello. 



 
 

 
 

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

 

 10 

 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides i 
a la vista la proposta efectuada pel Regidor delegat d’Esports, 
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del senyor Salvador Valls Cuello com a 
Secretari del Consell Municipal d’Esports de Cornellà de Llobregat, i designar en el 
seu lloc, al Sr. Abel Rojo Pita, Cap de l’Àrea de Gestió d’Esports d’aquest Ajuntament, 
perquè, amb efectes del dia d’avui, desenvolupi les funcions de Secretari del Consell 
Municipal d’Esports de Cornellà, atribuïdes a aquest càrrec per l’article 13 del seu 
Reglament Orgànic. 
 
Segon.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades, als efectes 
escaients i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 
8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera 
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que es disposa a 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 00:02:07 al 00:02:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=127.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=127.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=127.0
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PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
 
PUNT TERCER.- INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A ESTUDIAR, EN 
EL MARC DEL DECRET 150/2017, DE 17 D’OCTUBRE, DE L’ATENCIÓ 
EDUCATIVA A L’ALUMNAT EN EL MARC D’UN SISTEMA EDUCATIU INCLUSIU, 
COM DOTAR L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA I LA POST-OBLIGATÒRIA DELS 
RECURSOS SUFICIENTS I IMPULSAR NOUS CICLES DE GRAU MITJÀ DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL PERQUÈ AQUESTA PUGUI SER UNA OPCIÓ DE 
CONTINUÏTAT FORMATIVA PELS ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIALS.- 

Instar a la Generalitat de 
Catalunya a estudiar com 
dotar l’educació obligatòria i 
la post-obligatòria dels 
recursos suficients i impulsar 
nous cicles de grau mitjà de 
formació professional perquè 
aquesta pugui ser una opció de 
continuïtat formativa pels 
alumnes amb necessitats 
especials. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que la nostra societat es troba en ple procés de canvi pel que fa a l’adaptació a 
les seves estructures socials, educatives, sanitàries, de mobilitat, etc. de persones 
amb diversitat funcional.  
 
Atès que el preàmbul de la Llei d’educació 12/2019, de 10 de juliol, exposa la 
necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat de l’alumnat i 
l’assoliment de la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat. 
 
Donat que el contingut de diversos informes del Síndic de Greuges de Catalunya en 
que alerta sobre situacions de segregació escolar que afecten els alumnes de 
Catalunya i, en particular, als alumnes amb necessitats específiques. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya recull que l’atenció educativa de tot 
alumnat es regeix pel principi d’inclusió, i es defineixen els criteris d’organització 
pedagògica que han de facilitar l’atenció educativa de tots els alumnes i, en 
particular, d’aquells que poden trobar més barreres en l’aprenentatge i la 
participació. 
 
Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
la adolescència, estableix en l’article 50 que els infants i els adolescents amb 
discapacitat tenen dret a gaudir d’un sistema educatiu inclusiu, amb accés a 
l’educació obligatòria en les mateixes condicions que els altres membres de la 
comunitat, sense exclusió per raó de discapacitat. Així mateix, la Llei 13/2014, de 
30 d’octubre, d’accessibilitat, té, com un dels seus objectius principals, aconseguir 
una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia 
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de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a 
tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats. 
 
Atès que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat (2006) advoca per l’escolarització inclusiva, i l’ OCDE (2007) afirma 
que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un obstacle per a 
l’èxit educatiu. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, 
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu 
estableix el repte comú d’assolir “entorns educatius que, tenint en compte la 
diversitat de les persones i la complexitat social, ofereixin expectatives d’èxit a tots 
els alumnes en el marc d’un sistema inclusiu”. 
 
Donat que, l’oferta d’educació obligatòria i post-obligatòria es d’àmbit territorial i 
no local i que l’aposta de la ciutat de Cornellà de Llobregat per esdevenir una ciutat 
inclusiva, i el seu compromís com a model de “ciutat educadora”, ens fa cercar 
recursos per donar suport a l’alumnat i les famílies per al seu desenvolupament i 
formació, dins i fora de l’horari lectiu. 
 
Atès que volem que tothom tingui els mateixos drets i oportunitats, l’Ajuntament 
continua treballant i implicant-se directament amb els centres educatius i les 
associacions de famílies, per oferir recursos pels infants, joves i les famílies, com per 
exemple el projecte de teràpies integratives amb gossos, el programa 
d’acompanyament en activitats aquàtiques  “Fica’t a l’Aigua” per alumnes amb 
Necessitats Educatives Especials (NEE), el suport als infants amb necessitats 
educatives especials als casals d’estiu i el programa d’esport inclusiu.  
 
Atès que es continua dotant i bonificant la figura de la vetlladora per atendre els 
infants amb necessitats educatives especials a la xarxa municipal d’escoles bressol i 
també a les entitats i associacions de famílies, com ara APRENEM (Associació per la 
inclusió de persones amb autisme), AFDA (Associació de Famílies amb nens i nenes 
amb dificultats d’aprenentatge de Catalunya) etc, i a les activitats organitzades per 
l’AMPA de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai. 
 
Donat que, la ciutat ja disposa de centres formatius públics i privats que atenen a 
alumnes amb necessitats educatives especials en el període de l’ensenyament 
obligatori, però no disposa d’Itineraris Formatius Específics (IFE).  
 
Atès que entenem que els Itineraris Formatius Específics i els nous Cicles de 
Formació Professional permetrien accedir a aquests joves al mercat laboral amb 
igualtat de condicions que la resta d’alumnes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat reclamarà novament a la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya la necessitat d’incorporar a 
la ciutat nous recursos educatius en l’etapa obligatòria i en l’etapa post obligatòria, 
en format d’Itinerari Formatiu Específic (IFE) dirigits a alumnes amb necessitats 
educatives especials; demanda que s’està explorant per part de l’administració 
competent. 
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Atès l’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases del Règim Local, 2 d’abril. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Família i del Cap 
Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Per tot això aquesta Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Educatives proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a estudiar, en el marc del Decret 
150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, com dotar l’educació obligatòria i la post-obligatòria dels 
recursos suficients i impulsar nous Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional 
perquè aquesta pugui ser una opció de continuïtat formativa pels alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
 
Segon.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb la complicitat i suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els 
recursos necessaris per implantar a la ciutat un Itinerari Formatiu Específic (IFE) o 
un Programa de Formació i Inserció (PFI) adaptat a les necessitats específiques 
d’aquest tipus d’alumnat. 
 
Tercer.- Crear una comissió de Treball amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, comptant amb la participació d’associacions de famílies i 
dels professionals especialistes, per tal de fer les propostes més adients de l’oferta 
educativa tant en l’etapa obligatòria com en la post-obligatoria dins i fora de 
l’horari lectiu i l’extraescolar per  l’alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
Quart.- Comunicar el contingut d´aquests acords a la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, als membres del Consell Escolar Municipal, i a totes les 
associacions de famílies del municipi. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposen la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya.  

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 7696: 
... 
 
Esmena de Modificació del Paràgraf 8 de l’Exposició de Motius: 
 
Donat que l’oferta d’educació obligatòria i post obligatòria és d’àmbit territorial i no 
local i que l’aposta de la ciutat de Cornellà de Llobregat per esdevenir una ciutat 
inclusiva i el seu model de “ciutat educadora” ens fa cercar més recursos per donar 
suport a l’alumnat i les famílies per al seu desenvolupament i formació, dins i fora de 
l’horari lectiu. 
 
 
Esmena d’Addició al Desè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
Atès que es (...) de l’Escola Municipal d’Educació Especial Virolai, que deixarà de ser 
de titularitat municipal perquè el Departament d’Educació la integrarà a la seva 
xarxa, a petició del govern local. 
 
 
Esmena d’Addició a l’Onzè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
Donat que la ciutat (...), però no disposa d’itineraris Formatius Específics (IFE), que 
són d’oferta comarcal i no local. 
 
 
Esmena de Supressió al Dotzè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
Atès que entenem que els Itineraris Formatius Específics i els nous Cicles de Formació 
Professional permetrien (...) 
 
 
Esmena de Modificació del Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a estudiar, en el marc del Decret 
150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu, com dotar l’educació obligatòria i la post obligatòria de més 
recursos suficients i impulsar nous Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional 
perquè aquesta pugui ser una opció de continuïtat formativa pels alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
 
 
Esmena d’Addició al Tercer Punt dels Acords: 
 
Segon.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb la complicitat i suport de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els 
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recursos necessaris per implantar a la ciutat un Itinerari Formatiu Específic (IFE) o 
realitzar un conveni per la creació d’un Programa de Formació i Inserció (PFI) tenint 
en compte les necessitats específiques d’aquest tipus d’alumnat. 
 
 
Esmena de Modificació del Tercer Punt dels Acords: 
 
Tercer.- Crear una comissió de Treball amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà, 
el Consell Escolar Municipal i la participació d’associacions de famílies i dels 
professionals especialistes, per tal de fer les propostes més adients de l’oferta 
educativa tant en l’etapa obligatòria com en la post obligatòria dins i fora de l’horari 
lectiu i l’extraescolar per l’alumnat amb necessitats educatives especials. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:58 al 00:21:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=178.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
 

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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=178.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=178.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 
 
VOTACIÓ DEL DICTAMEN 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, 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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT QUART.- APROVAR INICIALMENT EL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I 
GESTIÓ DE RESIDUS PER AL PERÍODE 2020-2023.- 

Aprovar inicialment el Pla 
Local de Prevenció i Gestió de 
Residus per al període 2020-
2023. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposava d’un pla en relació a la 
prevenció i gestió dels residus municipals, en el període 2013-2016, el qual ha 
deixat de tenir vigència. 
 
Vista la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, segons la qual, 
“La planificació de la gestió dels residus és un altre instrument essencial de la 
política de residus. Per això, aquesta Llei desenvolupa aquests plans a escala 
nacional, autonòmica i local” 
 
Vist que l’esmentada llei, fixa objectius i mesures en la gestió dels residus. I en el 
seus articles 12.5c) i 17.3 estableix les competències que poden ser exercides per les 
entitats locals, en vers la prevenció i gestió de residus, així com les competències que 
els resulten exigibles a aquestes administracions.  
 
Vist que la dita norma legal, en l’article 22 fixa objectius específics de la recollida 
selectiva. Pel que fa els residus municipals hauran d’assolir, en conjunt, com a 
mínim el 50% en pes a l’any 2020. 
 
Vist l’informe de 10 de gener de 2020, del Tècnic de Medi Ambient, en mèrit del 
qual, es considera urgent dotar a l’Ajuntament de Cornellà de la seva renovació i 
alhora anar un pas endavant i analitzar la gestió global dels residus municipals i 
identificar quines optimitzacions serien viables per poder assolir els objectius en 
prevenció de residus i en la millora de la seva gestió. 
 
Vist la definició dels objectius de l’esmentat pla de residus, segons l’informe tècnic:  
 
El Pla local de Prevenció i Gestió de Residus 2020-2023 hauria de ser l’instrument 
que permeti establir l’estratègia per assolir els objectius fixats. El nou Pla està 
estructurat en tres línies estratègiques  
 
- Reducció dels residus mitjançant la promoció de la prevenció i la reutilització 
- La valorització dels residus, des del punt de vista de l’economia circular i baixa 

en carboni 
- I la transparència i la sostenibilitat econòmica de la gestió pública de residus 
 
Per aconseguir portar a la pràctica aquests propòsits, s’han establert una sèrie 
d’actuacions concretes. Aquestes inclouen, entre d’altres: 
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- Limitar la publicitat a les bústies particulars 
- Reduir al malbaratament alimentari 
- Consolidar la recollida selectiva en festes i esdeveniments 
- Promoure l’ús dels la vaixella i els embolcalls reutilitzables  
- Foment de la reparació 
- Fomentar el compostatge dels residus orgànics 
- La  creació de campanyes de sensibilització (internes i externes) 
- Creació d’una Xarxa de comerços sostenibles 
- Revisar la gestió dels residus voluminosos, tèxtils i d’altres especials com l’oli de 

cuina 
- L’estudi de la individualització de la recollida selectiva  
- La recollida comercial porta a porta, com a valorització dels residus 
- Revisar l’ordenança de gestió de neteja  
- Reforçar el règim sancionador i els impostos relacionats amb la generació de 

residus 
 
Totes les accions plantejades suposen un pressupost de 1.313.000€ per tot el 
període 2020-2023.” 
 
Vist el punt 3 de l’article 6 - Planificació de la gestió dels residus- del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, “Les accions a què fa referència l'apartat 1, en l'ordre 
jeràrquic establert, tenen el caràcter de prioritàries en la política ambiental de la 
Generalitat i de les entitats locals en aquesta matèria i s'han de concretar en els 
plans i programes corresponents.” 
 
Atès el que disposa l’article 66.3 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació al que 
disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambiental i Comunitàries proposa l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al 
període 2020-2023. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB) i a la seu electrònica, als efectes d’examinar-lo i formular 
al·legacions. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis municipals interessat. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:21:48 al 00:41:06 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=1308.0 
 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=1308.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=1308.0
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PUNT CINQUÈ.- APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PGM 
76 PA4 PRIORAT-GRUP LLOBREGAT D’INICIATIVA PÚBLICA.- 

Aprovar inicialment 
l’expedient de modificació 
PGM 76 PA4 Priorat-Grup 
Llobregat d’iniciativa pública. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 24 de juliol de 2019, va acordar 
publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de Modificació PGM PA4 
Priorat-Grup Llobregat, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per 
l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira, i que va ser sotmès a informació pública 
per període d’un mes per acord i que va ser publicat mitjançant inserció d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 10 de setembre de 2019, en el 
diari “El Periódico de Catalunya” del 6 de setembre de 2019 i a la web municipal 
entre el 13/9/2019 i el 13/10 (2019 i Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament del 
4/9/2019 fins el 4/10/2019, havent-ne donat també trasllat als ajuntaments 
limítrofs d’Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat, i Sant Joan Despí. En el període d’informació pública es 
va presentar una al·legació, com resulta de l’informe emès per la Cap de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà obrant a l’expedient. 
 
Vist que el Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial i Habitatge, el Sr. Carlos 
González Cayuela ha informat, en data 5 de febrer de 2020 ha valorat 
favorablement el document, obrant a l’expedient. 
 
Vist que d’acord amb l’informe de 23 d’octubre de 2019, de la Cap de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, “Que examinat el 
Registre General d’Entrada de documents corresponent al període comprès entre 
els dies 4 de setembre fins al 13 d’octubre del 2019 ambdós inclosos, consta el 
següent document registrat relatiu a al·legacions, reclamacions i/o suggeriments a 
l’exposició pública de l’expedient de modificació del P.G.M.-76 Grup Priorat-Grup 
Llobregat: 35004- de 3/10/2019, de CIDAC S. COOP. R.L. INMOBILIARIA CVIDAC, 
S.L.” 
 
Vist que d’acord amb l’esmentat informe del Cap d’Àrea de Gestió de Política 
Territorial, “Respecte l’al·legació presentada on es sol·licita l’ampliació de sostre 
per us comercial, incloure el sostre lliure i protegit en una sola edificació, 
l’establiment d’un estàndard diferent respecte a densitat d’habitatge i aparcaments 
i finalment millorar aspectes de les normatives urbanístiques per adequar-se a 
tipologies actuals (terrasses, etc), s’ha establert: 
 
Respecte a l’ampliació de sostre amb ús comercial de 2.000 m2st, s’ha de concretar 
que l’avanç ja contemplava aquesta actuació, es per el que no suposa cap variació 
del mateix. 
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o Respecte als estàndards, es desestima l’al·legació en la seva literalitat, concretant 
però la densitat en base a les tipologies d’habitatge, règim de propietat i els 
estàndards de sistemes que fixa la legislació urbanística vigent. 
 
- Habitatge règim lliure de venda 100m2/habitatge. 
- Habitatge règim lliure de lloguer 90m2/habitatge. 
- Habitatge règim protegit de venda 90m2/habitatge. 
- Habitatge règim protegit de lloguer 70m2/habitatge. 
 
(Òbviament, aquests estàndards venen delimitats pel nombre d’habitatges màxim 
de renda lliure en funció dels estàndards de sistema d’espais lliures i equipaments 
que fixa la legislació urbanística vigent.) 
 
o Respecte a la reserva d’aparcaments, s’estima l’al·legació en el sentit de fixar 
aquestes d’acord amb els estàndards previstos pel PGM-76. 
 
o Respecte aspectes normatius segons noves tipologies, s’estima l’al·legació 
incorporant actualitzacions normatives d’aspectes tècnics i arquitectònic vinculats 
a la tipologia dels habitatges. 
 
En conseqüència, s’estima parcialment l’al·legació en el seu conjunt i es considera 
que la seva incorporació no suposa canvis substancials en l’avanç aprovat, en tant 
que els canvis incorporats, no suposen nous criteris a l’estructura general o al 
model d’ordenació del territori ni la classificació del sòl. 
 
Atès que el present document dona resposta a l’al·legació presentada conjuntament 
per CIDAC S.COOP.RL. i INMOBILIARIA CADIC S.L., i amb els objectius de garantir la 
viabilitat econòmica i social de les operacions urbanístiques definides pel 
planejament general, tot fixant paràmetres urbanístics que garanteixin la 
implantació dels aprofitaments assignats, distribuir els sistema d’habitatge 
dotacional d’una forma homogènia en el territori, potenciar la reserva de sistemes 
d’equipament en placa i ampliar les reserves d’habitatge protecció, s’informa 
favorablement en allò que és de la meva competència la Modificació PGM-76 àmbits 
PA4 Priorat– Grup Llobregat de Cornellà de Llobregat Juliol 2019, signat per Ricard 
A. Casademont i Altimira, arquitecte, per tal de continuar els tràmits fins la seva 
aprovació inicial.” 
 
Vist informe número 64/2020 de la Secretària General de data 13 de febrer de 
2020. 
 
Vist informe complementari del Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial de data 
17 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Vist informe de Procornellà SA donant compliment a les observacions de l’informe 
de la Secretària General número 64/2020, signat per Ricard Antoni Casademont i 
Altimira, en data 17 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
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Vist que en document annex a la memòria s’incorpora la certificació registral de les 
finques afectades per la modificació als efectes de l’article 70 ter 3 de la Llei 
7/1985, de 2 abril, de Bases de Règim Local i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’informe d’aquesta Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 14 de febrer de 2020. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i; 
en quant al procediment d’aprovació, els articles 76, 85 i 96 i següents del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 52.2 i 114.2k), sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 

 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades conjuntament per CIDAC 
S.COOP.RL. i INMOBILIARIA CADIC S.L., en el seu conjunt, donat que no suposen 
canvis substancials en l’avanç aprovat, en tant que els canvis proposats, no suposen 
nous criteris a l’estructura general o al model d’ordenació del territori ni la 
classificació del sòl. En el sentit següent: 
 
1. Respecte a l’ampliació de sostre amb ús comercial de 2.000 m2st, s’ha de 

concretar que l’avanç ja contemplava aquesta actuació. 
 
2. Respecte als estàndards, es desestima l’al·legació en la seva literalitat, 

concretant però la densitat en base a les tipologies d’habitatge, règim de 
propietat i els estàndards de sistemes que fixa la legislació urbanística vigent. 

 
3. Respecte els aspectes normatius segons noves tipologies, s’estima l’al·legació 

incorporant actualitzacions normatives d’aspectes tècnics i arquitectònic 
vinculats a la tipologia dels habitatges. 

 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació PGM 76 PA4 Priorat-Grup 
Llobregat d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i 
Altimira. 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant la inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació de la província, en la web municipal i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, per període d’un mes, que caldrà ampliar en un altre mes en cas de 
coincidència total o parcial amb el mes d’agost, així com concedir audiència a les 
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persones interessades amb citació personal. La documentació integrant de 
l’expedient administratiu es podrà consultar de dilluns a divendres laborables, en 
horari de 9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Acció Territorial i Habitatge de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la 
Rectoria) 08940 – Cornellà de Llobregat. 
 
Quart.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient i als 
Ajuntaments del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:41:07 al 00:44:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=2467.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR INICIALMENT L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PLA 
GENERAL METROPOLITÀ PER A L’IMPLANTACIÓ DE LES UNITATS 
EDIFICATÒRIES 10HP I BRM1-3, D’INICIATIVA PÚBLICA.- 

Aprovar inicialment 
l’expedient de modificació del 
PGM per a l’implantació de les 
unitats edificatòries 10HP i 
BRM1-3, d’iniciativa pública. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de Modificació implantació de les unitats edificatòries 10HP i 
BRM1-3, de Cornellà de Llobregat, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte 
Ricard Casademont i Altimira. 
 
Vist que el Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial va informar 
favorablement, en data 25 de gener de 2019, i entre d’altres aspectes tècnics, que: 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2467.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2467.0
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“(...) L’objecte de la modificació és preveure la possibilitat de parcel·lació de la zona 
BRM1-3 admeten l’habitatge en planta baixa, ordenar l’edificació al front nord del 
carrer Soler i Cortada, fixar l’estàndard del PGM-76 per a la reserva d’aparcament i 
fixar i ordenar el sostre destinat a habitatge dotacional i usos complementaris”. 
 
Vist l’informe d’aquesta Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 11 de febrer de 2019. 
 
Vistes les observacions realitzades per la Secretària General en data 18 de febrer de 
2019. 
 
Vist que el Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, en data 02 de desembre de 
2019, ha informat favorablement la Modificació del Pla General Metropolità 1976 
per a l’implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3,, i segons el seu 
informe “L’objecte de la modificació és preveure la possibilitat de parcel·lació de la 
zona BRM1-3 admeten l’habitatge en planta baixa, ordenar l’edificació al front 
nord del carrer Soler i Cortada, fixar l’estàndard del PGM-76 per a la reserva 
d’aparcament així com fixar i ordenar el sostre destinat a habitatge dotacional i 
usos complementaris.”. 
 
Vist que, el Ple de l’Ajuntament de data 28 de març de 2019, va acordar sotmetre a 
informació pública l’expedient de Modificació del Pla General Metropolità 1976 per 
a l’implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, d’iniciativa pública i 
redactat per l’arquitecte Ricard Casademont i Altimira, mitjançant la publicació 
d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de major 
difusió de la província, en el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina de govern 
obert de la web municipal per període d’un mes, ampliat en un altre mes al coincidir 
amb el mes d’agost. Tanmateix el Ple va acordar notificar l’acord a tots els 
interessats en l’expedient i als Ajuntaments següents: El Prat de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, i Esplugues de 
Llobregat. 
 
Vist que l’edicte es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 11 d’abril 
de 2019, en el diari El Periódico de Catalunya en data 5 d’abril de 2019, en el tauler 
d’anuncis corporatiu del 4 d’abril de 2019 al 4 de maig de 2019, i en el portal de 
transparència de la web municipal des del 2 de maig de 2019 fins al 2 de juny de 
2019, així com s’ha notificat als Ajuntaments que confinen territorialment amb 
Cornellà abans esmentats. 
 
Vist que en el període inclòs entre el 4 d’abril de 2019 i el 2 de juny de 2019, ambdós 
inclosos, no s’ha presentat cap al·legació, segons certifica la Cap de l’oficina 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, mitjançant informe 
de 20 de juny de 2019. 
 
Atès que la Modificació proposada no altera la zonificació ni ús urbanístic dels 
sistemes (espais lliures, zones verdes), ni increment del sostre edificable, ni 
increment de la densitat de l’ús residencial ni transformació d’usos. En el document 
es diferencien dues situacions urbanístiques, l’àmbit qualificat de zona 14b-OV (bloc 
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BRM 1-3) i l’àmbit qualificat de sistema amb les claus d’habitatge dotacional 
[10hp] i zona verda [6]; s’estableix regulació específicament a les claus 14b-OV com 
a BLOC BRM 1-3 i la clau 10hp. Es proposa una ordenació edificatòria en el seu 
conjunt i es regula la reserva mínima d’aparcaments. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídic i Administratiu de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 5 de febrer de 2020, obrant a l’expedient. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació. 
 
Vist, en relació al tràmit d’informació pública, l’article 23.1.b) i 107 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme i 
l’article 172.14 del Reglament Orgànic Municipal en relació al 55.1 del Text Refós 
de la Llei Municipal de Catalunya; en quant al procediment d’aprovació, els articles 
76, 85 i 96 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, d’acord amb el nou redactat de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer que l’ha modificat; i, en relació a les competències per a 
l’adopció d’aquest acord, l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
114.2k. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, 
en els seus articles 52.2, sobre les competències atribuïdes al Ple, i 114.3 el President 
de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació del Pla General 
Metropolità per a l’implantació de les unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, 
d’iniciativa pública. 
 
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant la inserció 
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació de la província, en la web municipal i en el Taulell d’Anuncis de 
l’Ajuntament, per període d’un mes. 
 
La documentació integrant de l’expedient administratiu es podrà consultar a més 
de telemàticament, presencialment de dilluns a divendres laborables, en horari de 
9’30 a 13’30 hores, a les dependències d’Acció Territorial i Habitatge de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, al carrer Racó d’Enric Mora, 8 (Edifici de la 
Rectoria) 08940 – Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats en l’expedient, i als 
Ajuntaments d’ El Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de 
Llobregat, de Sant Joan Despí i d’Esplugues de Llobregat. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:44:38 al 00:45:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=2678.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Alcalde per proposar als assistents fer 
el debat conjunt dels punts 7 i 8 de l’Ordre del Dia, no manifestant-se cap 
oposició a la proposta. 
 
 
PUNT SETÈ.- RESTAR ASSABENTATS DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE 25 D’OCTUBRE DE MARÇ 2019 
DELIMITACIÓ TERMES MUNICIPALS L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Restar assabentats de la 
resolució de Direcció General 
d’Administració Local de 25 
d’octubre de març 2019 
delimitació termes municipals 
l’Hospitalet de Llobregat i 
Cornellà de Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que per acord del Ple de 22/12/2016 es va aprovar l’acta de les operacions de 
delimitació dels termes municipals de L’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat.  
 
Vista la resolució dictada per la Directora general d’administració local, Sra. Rosa 
Vestit i Villegas, el dia 20 de març de 2019, (publicada al DOGC núm. 7840 de 26 de 
març de 2019), per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes 
municipals de L’Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de Llobregat.  
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2678.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2678.0
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Atès que el present acord és competència del Ple municipal en virtut de l’article 22 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 
del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que el present acord ha estat sotmès a dictamen de la comissió informativa de 
Territori i Medi Ambient. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Restar assabentats de la resolució dictada per la directora general 
d’Administració Local, Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
Sra. Rosa Vestit i Villegas, el dia 20 de març de 2019, per la qual es dona publicitat a 
la delimitació entre els termes municipals de L’Hospitalet de Llobregat i de Cornellà 
de Llobregat i que literalment diu: 
 
“RESOLUCIÓ PRE/718/2019, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Els dies 25 d'octubre i 22 de desembre de 2016 els plens dels ajuntaments de 
l'Hospitalet de Llobregat i de Cornellà de Llobregat van aprovar, respectivament, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, la delimitació efectuada el dia 4 d'octubre de 2016 per les comissions 
municipals de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés 
d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
 
Resolc: 
 
Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de l'Hospitalet de 
Llobregat i de Cornellà de Llobregat que es descriu a continuació i incorporar-la als 
mapes municipals corresponents: 
 
Fita 1: se situa al punt d'intersecció entre l'eix de la llera del riu Llobregat i l'eix de 
la carretera B-20 (Ronda de Dalt) o C-32. Aquesta fita és també comuna amb el 
terme municipal del Prat de Llobregat, segons els acords entre Cornellà de 
Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat i la proposta al Prat de Llobregat. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423823,3 i Y: 4577045,6. 
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Fita 2: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix de la carretera B-20 (Ronda de 
Dalt) i l'eix de la carretera del Mig. La línia de terme reconeguda entre les fites 
primera i segona segueix l'eix de la carretera B-20 (Ronda de Dalt), on es troben 
situades ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424063,6 i Y: 
4577795,1. 
 
Fita 3: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix del carrer de la Marina, per 
Cornellà de Llobregat, o carrer de Femades, per l'Hospitalet de Llobregat, i a uns 
quinze metres al sud del marge sud del passeig dels Ferrocarrils Catalans, per 
Cornellà de Llobregat, o avinguda del Carrilet, per l'Hospitalet de Llobregat. La 
línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera segueix, des de la fita 
segona, l'eix de la carretera del Mig, fins a la seva intersecció amb l'eix del carrer de 
la Marina o carrer de Femades, per on segueix fins a la fita. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X: 424510,9 i Y: 4578601,9. 
 
Fita 4: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix del carrer de la Marina, per 
Cornellà de Llobregat, o carrer de Femades, per l'Hospitalet de Llobregat, i la 
prolongació de l'eix del tram del carrer Major que incideix (o entra) per l'est a la 
plaça de la Remunta. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta 
segueix la poligonal definida per la relació de punts de coordenades UTM ETRS89 
31T següents: 
 
Punt 1 X: 424510,9 i Y: 4578601,9 
Punt 2 X: 424480,5 i Y: 4578655,0 
Punt 3 X: 424455,5 i Y: 4578706,7 
Punt 4 X: 424435,9 i Y: 4578748,0 
Punt 5 X: 424421,3 i Y: 4578780,1 
Punt 6 X: 424414,4 i Y: 4578794,8 
Punt 7 X: 424384,2 i Y: 4578859,8 
Punt 8 X: 424378,3 i Y: 4578872,7 
Punt 9 X: 424345,3 i Y: 4578943,1 
Punt 10 X: 424365,9 i Y: 4578952,4 
Punt 11 X: 424373,5 i Y: 4578955,9 
Punt 12 X: 424357,7 i Y: 4578993,3 
Punt 13 X: 424352,3 i Y: 4579010,1 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424352,3 i Y: 4579010,1. 
 
Fita 5: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix de la carretera de l'Hospitalet, per 
Cornellà de Llobregat, o carrer Major, per l'Hospitalet de Llobregat, i la prolongació 
de la vorada oest del carrer de Joan N. García-Nieto. La línia de terme reconeguda 
entre les fites quarta i cinquena segueix, des de la fita quarta, en línia recta fins al 
punt de coordenades UTM ETRS89 31T: X: 424339,2 i Y: 4579009,1, situat a l'eix de 
la carretera de l'Hospitalet, per Cornellà de Llobregat o carrer Major, per 
l'Hospitalet de Llobregat, i des d'aquest punt continua, per l'esmentat eix, fins a la 
fita cinquena. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 424184,1 i Y: 4578953,5. 
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Fita 6: se situa a la vorada oest del carrer de Joan N. García-Nieto i a uns vuit 
metres i cinquanta centímetres al sud del marge sud de l'avinguda de Josep 
Tarradellas i Joan i a l'est de l'antic torrent de la Remunta. La línia de terme 
reconeguda entre les fites cinquena i sisena segueix, des de la fita cinquena, la 
prolongació de la vorada oest del carrer Joan N. García-Nieto, per on continua fins a 
la mateixa vorada, per on segueix fins a la fita. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són: X: 424008,4 i Y: 4579222,0. 
 
Fita 7: se situa a l'eix de l'antic torrent de la Remunta, a uns dotze metres al nord 
del marge nord del pas sota l'estructura de la línia de ferrocarril de rodalies. La 
línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena segueix l'eix de l'antic 
torrent de la Remunta i que coincideix amb la poligonal definida per la següent 
relació de punts de coordenades UTM ETRS89 31T: 
 
Punt 1 X: 424008,4 i Y: 4579222,0 
Punt 2 X: 423989,6 i Y: 4579230,2 
Punt 3 X: 423961,7 i Y: 4579255,8 
Punt 4 X: 423950,3 i Y: 4579262,0 
Punt 5 X: 423938,4 i Y: 4579272,9 
Punt 6 X: 423928,1 i Y: 4579288,7 
Punt 7 X: 423924,8 i Y: 4579296,0 
Punt 8 X: 423923,6 i Y: 4579308,2 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423923,6 i Y: 4579308,2. 
 
Fita 8: se situa a l'eix de l'avinguda de Ramon Frontera i a uns vint-i-quatre metres 
a l'est del marge est de la circumval·lació existent entre aquesta avinguda, 
l'avinguda de Salvador Allende, l'avinguda de la República Argentina i la via 
d'Enllaç. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena segueix la 
poligonal definida per la següent relació de punts de coordenades UTM ETRS89 
31T: 
 
Punt 1 X: 423923,6 i Y: 4579308,2 
Punt 2 X: 423911,8 i Y: 4579324,9 
Punt 3 X: 423819,8 i Y: 4579455,9 
Punt 4 X: 423829,4 i Y: 4579495,8 
Punt 5 X: 423836,0 i Y: 4579522,1 
Punt 6 X: 423801,7 i Y: 4579537,5 
Punt 7 X: 423762,3 i Y: 4579555,3 
Punt 8 X: 423723,2 i Y: 4579573,1 
Punt 9 X: 423710,7 i Y: 4579578,1 
Punt 10 X: 423689,5 i Y: 4579586,1 
Punt 11 X: 423685,4 i Y: 4579587,8 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423685,4 i Y: 4579587,8. 
 
Fita 9: se situa a la cantonada nord-est del mur existent coincident amb la 
prolongació de la línia de vorada oest de la via d'Enllaç. La línia de terme 
reconeguda entre les fites vuitena i novena segueix la poligonal definida per la 
següent relació de punts de coordenades UTM ETRS89 31T: 
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Punt 1 X: 423685,4 i Y: 4579587,8 
Punt 2 X: 423675,9 i Y: 4579591,3 
Punt 3 X: 423669,4 i Y: 4579596,1 
Punt 4 X: 423664,2 i Y: 4579600,1 
Punt 5 X: 423662,4 i Y: 4579601,7 
Punt 6 X: 423661,5 i Y: 4579606,9 
Punt 7 X: 423658,1 i Y: 4579613,6 
Punt 8 X: 423657,2 i Y: 4579614,9 
Punt 9 X: 423655,2 i Y: 4579617,4 
Punt 10 X: 423653,1 i Y: 4579619,9 
Punt 11 X: 423643,8 i Y: 4579626,3 
Punt 12 X: 423643,7 i Y: 4579626,8 
Punt 13 X: 423642,0 i Y: 4579632,6 
Punt 14 X: 423640,9 i Y: 4579636,7 
Punt 15 X: 423639,1 i Y: 4579644,5 
Punt 16 X: 423638,2 i Y: 4579651,8 
Punt 17 X: 423638,2 i Y: 4579666,2 
Punt 18 X: 423638,3 i Y: 4579721,9 
Punt 19 X: 423638,3 i Y: 4579730,4 
Punt 20 X: 423623,2 i Y: 4579757,7 
Punt 21 X: 423623,3 i Y: 4579761,3 
Punt 22 X: 423627,3 i Y: 4579762,7 
Punt 23 X: 423623,8 i Y: 4579772,5 
Punt 24 X: 423624,2 i Y: 4579781,7 
Punt 25 X: 423624,8 i Y: 4579797,4 
Punt 26 X: 423625,1 i Y: 4579812,3 
Punt 27 X: 423625,2 i Y: 4579828,0 
Punt 28 X: 423624,9 i Y: 4579843,2 
Punt 29 X: 423624,4 i Y: 4579856,4 
Punt 30 X: 423624,0 i Y: 4579865,3 
Punt 31 X: 423623,6 i Y: 4579876,2 
 
 
Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal d'Esplugues de Llobregat. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 423623,6 i Y: 4579876,2.” 

... 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- RESTAR ASSABENTATS DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE 25 D’OCTUBRE 2019 DELIMITACIÓ 
TERMES MUNICIPALS SANT BOI DE LLOBREGAT I CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Restar assabentats de la 
resolució de la Direcció 
General d’Administració Local 
de 25 d’octubre 2019, 
delimitació termes municipals 
Sant Boi de Llobregat i 
Cornellà de Llobregat. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vist que per acord del Ple de 22/12/2016 es va aprovar l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Cornellà de 
Llobregat.  
 
Vista la resolució dictada per la Directora general d’administració local, 
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Sra. Montserrat Mundi 
i Mas, el dia 25 d’octubre de 2017, (publicada al DOGC núm. 7485 de 31 d’octubre 
de 2017), per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals 
de Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat.  
 
Atès que el present acord és competència del Ple municipal en virtut de l’article 22 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 
del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que el present acord ha estat sotmès a dictamen de la comissió informativa de 
Territori i Medi Ambient. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- Restar assabentats de la resolució dictada per la directora general 
d’Administració Local, Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
Montserrat Mundi i Mas, el dia 25 d’octubre de 2017, el dia 25 d’octubre de 2017, 
per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Sant 
Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat i que literalment diu: 
 
“RESOLUCIÓ GAH72530/2017, de 25 d’octubre, per la qual es dona publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de Sant Boi de Llobregat i de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Els dies 26 de setembre i 22 de desembre de 2016 els plens dels ajuntaments de Sant 
Boi de Llobregat i de Cornellà de Llobregat van aprovar, respectivament, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la 
delimitació efectuada el dia 30 de juny de 2016 per les comissions municipals de 
delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del 
Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
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D'acord amb l'article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel 
Decret 209/2015, de 22 de setembre, 
 
Resolc: 
 
Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Sant Boi de 
Llobregat i de Cornellà de Llobregat que es descriu a continuació i incorporar-la als 
mapes municipals corresponents: 
 
Fita 1: se situa a l’eix de la llera del riu Llobregat, a uns cent vint metres a l’oest del 
marge oest del Pont de Sant Boi. Aquesta fita és també comuna al terme municipal 
de Sant Joan Despí. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 420538,6 i Y: 
4577770,3. 
 
Fita 2: se situa a l’eix de la llera del riu Llobregat, a uns cinquanta-dos metres a l’est 
del marge est del pas elevat sobre el riu Llobregat. La línia de terme reconeguda 
entre e l'eix de la carretera B-20 (Ronda de Dalt) i l'eix de la carretera del Mig. La 
línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix l'eix de la llera 
del riu Llobregat, en el qual estan situades ambdues fites. Aquesta fita és també 
comuna al terme municipal del Prat de Llobregat. Les coordenades UTM ETRS89 
31T són: X: 422091,2 i Y: 4577435,7.” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:45:46 al 00:47:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=2746.0 
 
 
VOTACIÓ PUNT SETÈ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
VOTACIÓ PUNT VUITÈ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2746.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2746.0
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PUNT NOVÈ.- APROVAR L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE 
ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT JOAN DESPÍ I CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- 

Aprovar l’acta de les 
operacions de delimitació 
entre els termes municipals de 
Sant Joan Despí i Cornellà de 
Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que per acord de Ple de data 31 de març de 2016 s’inicià expedient de delimitació 
del terme municipal i es van anomenar els membres de la Comissió Municipal de 
Delimitació. 
 
Vist que d’acord amb el procediment previst a l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 
de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya. El dia 5 d’octubre de 2016 es van reunir de les comissions de delimitació 
dels ajuntament de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat junt amb representants de 
la Generalitat de Catalunya, a la seu d’aquest últim ajuntament per analitzar la 
definició de la línia comuna.  
 
Vist que les comissions d’ambdós ajuntaments van coincidir en la proposta de 
reajustar el traçat de la línia de terme a la realitat urbana actual, es va procedir a 
signar la corresponent “Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Joan Despí i de Cornellà de Llobregat” obrant a l’expedient. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política territorial i Sostenibilitat, 
de data 3 de novembre de 2016. 
 
Vist l’informe per esmenar error material de les coordenades Fita primera (F1), emès 
pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, de data 13 de setembre de 2019, on 
la seva conclusió: “ha estat detectat un error material a les coordenades X, Y de la 
Fita primera (F1) de “Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Sant Joan Despí i de Cornellà de Llobregat” signada a 5 d’octubre de 
2016, essent correctes les coordenades X: 422981,0 i Y: 4580223,1, de manera que, 
tant a la pàgina 2 de 35, com en el punt 1 del llistat de coordenades existents entre 
les fites primera i segona, transcrit a la pàgina 3 de 35, com en la taula d’Equivalència 
de coordenades UTM31, transcrit a la pàgina 17 de 35, de l’Acta, on diu “X: 422983,4 
i Y: 4580218,3”, ha de dir “X: 422981,0 i Y: 4580223,1”. 
 
Altrament, s’ha de tenir en compte que donada la modificació citada de la Fita 
primera, també la seva equivalència al Sistema Cartogràfic ED50 es veurà alterat 
d’allò fixat a la pàgina 17 de 35 en els termes següents: Referència ED50 Fita 1; X: 
423075,1 Y: 4580427,4.” 
 
Vist l’informe emès per la cap jurídica administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat, de data 15 de gener de 2020, sobre l’error material. 
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Atès que l’article 31.3 de l’esmentat decret 244/2007 estableix que “l’acta 
corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents complementaris, 
s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per tal que acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini 
màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació”. 
 
Atès que el present acord és competència del Ple municipal en virtut de l’article 22 de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 52 del 
Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que el present acord ha estat sotmès a dictamen de la comissió informativa de 
Territori i Medi Ambient. 
 
El president de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat” signada el dia 5 d’octubre de 2016 per les 
comissions de delimitació dels ajuntaments de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat 
i els representants de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar les modificacions derivades de la rectificació segons informe del Cap 
de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, de data 13 de setembre de 2019 i que 
queden reflectides a la diligència la qual diu: 
 
“DILIGÈNCIA, per fer contar que, a l’Acta de les operacions de delimitació dels termes 
municipals entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí, signada el 5 d’octubre de 
2016, ha estat detectada una errada material en la transcripció de les coordenades 
de la fita primera, ja que les coordenades X i Y correctes de la fita primera (F!) són: X: 
422981,0 i Y: 4580223,1; de manera que, tant a la pàgina 2 de 35, com en el punt 1 
del llistat de coordenades existents entre les fites primera i segona, transcrit a la 
pàgina 3 de 35, com en la taula d’Equivalència de coordenades UTM31, transcrit a la 
pàgina 17 de 35, de l’Acta, on diu “X: 422983,4 i Y: 4580218,3, ha de dir “X: 422981,0 
i Y: 4580223,1”. 
 
Altrament, s’ha de tenir en compte que donada la modificació citada de la fita 
primera, també la seva equivalència al Sistema Cartogràfic ED50 es veurà alterat 
d’allò fixat a la pàgina 17 de 35 en els termes següents: 
 
Referència ED50 Fita 1;   X: 423075,1   Y: 4580427,4 
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Tercer.- Tan aviat sigui ferma aquesta delimitació, procedir a realitzar les operacions 
corresponents per a la inscripció a l’Inventari municipal de les variacions patrimonials 
derivades de la mutació demanial operada com a conseqüència de l’alteració del 
terme municipal que es deriva de la nova línia i la seva regularització posterior en el 
Registre de la Propietat. 
 
Tercer.- Notificar el present Acord al departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant Joan Despí i al 
departament de Patrimoni d’aquest Ajuntament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:47:55 al 00:48:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=2875.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, MOCIÓ 8 DE 
MARÇ 2020 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.- 

Moció Grups Polítics, Moció 8 
de març 2020 Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2875.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2875.0
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MOCIÓ 
... 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en 
diversos textos internacionals sobre drets humans. 
 
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest dia és, 
cada any més, una ocasió per reflexionar sobre els avenços aconseguits i per 
celebrar els actes de valor de les dones exigint drets bàsics com l’accés a l’educació, 
la cultura i el treball i exercint una funció extraordinària en la història. És una data 
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere i per 
continuar avançant en la lluita. 
 
Cornellà de Llobregat ha estat una ciutat pionera en el desenvolupament 
d’iniciatives i eines d’intervenció en polítiques de gènere, amb la complicitat i la 
cooperació de les associacions de dones. Un clar exemple n’és la creació, al febrer de 
1995, del Consell Municipal de la Dona, el primer de Catalunya i d’Espanya, un 
consell de participació per potenciar la igualtat d’oportunitats i per millorar la 
situació i la qualitat de vida de les ciutadanes de Cornellà. 
 
El Consell Municipal de la Dona enguany celebra el seu 25è aniversari. Les dones de 
Cornellà estan molt orgulloses d’aquesta celebració, no només per haver arriat als 
25 anys, sinó per haver-ho fet possible amb el compromís de totes les entitats i els 
partits polítics del municipi; se senten orgulloses d’haver mantingut 
ininterrompudament les trobades mensuals del Consell i orgulloses d’haver deixat 
al llarg del camí la seva empremta de lluita per la igualtat i contra la violència 
masclista. Aquesta és una cita de la qual també està orgullosa la ciutat. 
 
Al 1996 es va elaborar la primera Guia d’ús del llenguatge igualitari, i l’any 2000 
s’impulsa l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i s’edita la primera 
Guia de contes i literatura infantil no sexistes. 
 
També l’any 2000 s’elabora el primer protocol d’actuació i el circuit d’intervenció 
en casos de violència masclista i víctimes de maltractament. Fruit d’aquestes 
accions neix, el 2015, la Plataforma Ciutadana Contra la Violència Masclista. En 
aquest marc s’impulsa en especial el treball de prevenció de la violència amb les 
persones més joves, fent tallers als centres d’ensenyament i creant la Xarxa Activa 
de la Joventut per la Igualtat, on més de 160 joves agents d’igualtat de la nostra 
ciutat són referents en feminisme i prevenció de la violència masclista. 
 
Quant a la formació, sens dubte cal tenir molt presents les dotze edicions de la 
Universitat d’Estiu de les Dones, un espai per sembrar inquietuds, visibilitzar, 
sensibilitzar i conèixer el món i la societat a través de la mirada de les dones. 
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Pel que fa a la planificació, s’han elaborat tres plans transversals de polítiques 
d’igualtat, amb actuacions específiques que impregnen de gènere tots els àmbits de 
l’actuació municipal. Aquesta eina és el full de ruta que ha de guiar les polítiques 
locals en matèria d’igualtat de gènere, cosa que, sumada a la feina feta des de fa 
dues dècades, ha fet de Cornellà de Llobregat un model de ciutat que potencia la 
igualtat d’oportunitats i el feminisme i que afavoreix els mecanismes de 
participació perquè les ciutadanes tinguin un paper més actiu en tots els àmbits de 
la ciutat. 
 
Totes són eines que neixen del compromís de Cornellà per aconseguir la total 
igualtat entre dones i homes, i que té com una de les seves prioritats l’atenció a les 
dones que es troben en una situació difícil, assessorant-les en els seus drets, acollint-
les i oferint-los un servei integral. 
 
Tot i això, la igualtat entre homes i dones encara és una fita a assolir i per això cal 
continuar avançant fins eradicar definitivament qualsevol tipus de discriminació i, 
especialment en el 8 de març, organitzar actes reivindicatius per tota la ciutat per 
tal de denunciar la discriminació i les desigualtats encara existents i defensar els 
drets socials, polítics, personals i econòmics de les dones. 
 
És imprescindible continuar treballant conjuntament i coordinadament a través del 
Protocol municipal d’actuació contra la violència masclista a Cornellà de 
Llobregat, amb la implicació de totes les institucions i tots els 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). 
 
En l’àmbit laboral, aquest any entren vigor les mesures de compliment dels Plans 
d’Igualtat a les empreses (Ley 6/2019 de igualdad laboral: las cinco novedades en 
materia de Planes de Igualdad El Real decreto –Ley 6/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación incluye estas medidas en materia de 
Planes de igualdad) i les empreses de cinquanta o més persones treballadores 
hauran de comptar amb un Pla d’Igualtat. A més, es crea un registre de Plans 
d’Igualtat a nivell estatal, que fins ara no existia. 
 
L’objectiu d’aquests plans és, entre d’altres coses, trencar amb la bretxa salarial 
entre homes i dones, que a Catalunya es manté en el 23%, més alta que la 
registrada a Espanya. (INE) 
 
Però les dones són les que pateixen les condicions més precàries i menys visibles. El 
2019 l’Organització Internacional del Treball va considerar Espanya com el tercer 
país de la Unió Europea amb més pobresa laboral, després de Romania i Grècia. 
Aquesta precarietat afecta de forma majoritària les dones i sobretot les dones de 
l’àmbit de la neteja privada i de la cura de persones, les quals no gaudeixen de 
reconeixement laboral i són subjecte de la feminització de la pobresa. El 8 de març 
ha de mostrar el compromís per la dignificació d’aquesta situació i la millora de les 
condicions legals, socials i laborals dels sectors esmentats. 
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Cal tenir present que la taxa de risc de pobresa només creix entre les dones, i que a 
dia d’avui el 26% de les dones tenen problemes per arribar a final de mes; la 
precarietat i la pobresa continuen tenint nom de dona. Mentre que el risc de 
pobresa i/o exclusió social no arriba al 22% si ets home, entre les dones se situa per 
sobre del 28%. (Indicador AROPE de l’Institut Nacional d’Estadística). 
 
Segons l’Enquesta sobre qüestions de gènere 2019, les dones continuen dedicant 
més temps a les feines de cura que els homes: mentre ells hi dediquen 13 hores a la 
setmana, les dones hi dediquen 22 hores i 30 minuts, és a dir, 9 hores i 30 minuts 
més que els homes. La dedicació a les feines de cura encara queda lluny de ser 
equitativa. 
 
En l’àmbit esportiu, l’any 2019 el Consell de Ministres va aprovar l’avantprojecte de 
la Llei de l’esport (amb importants mesures en matèria d’igualtat i lluita contra la 
discriminació). 
 
Aquest avantprojecte vetlla per tal que l’Estat garanteixi l’accés de les dones a la 
pràctica d’activitat física i esport en igualtat de condicions i d’oportunitats, per la 
prevenció de la discriminació i violències envers les dones en l’àmbit esportiu, per 
l’obligatorietat de les federacions esportives de comptar amb un protocol de 
prevenció i actuació per a situacions de discriminació, abús i assetjament per raó de 
sexe i/o autoritat, i per la promoció d’una major visibilitat dels esdeveniments 
esportius de categoria femenina en els mitjans de comunicació, entre d’altres 
mesures. 
 
Les dones pateixen la més brutal xacra de la nostra societat, la violència masclista. 
Des que ha començat l’any han estat assassinades deu dones, dues d’elles veïnes del 
Baix Llobregat, a més d’una menor, filla d’una de les víctimes. És imprescindible 
continuar treballant, de forma conjunta i coordinada, en l’eradicació de les 
agressions físiques i psicològiques que pateixen les dones, protegir i donar suport a 
les víctimes i denunciar qualsevol tipus de violència. 
 
El Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
continuarem treballant cada dia perquè les nostres reivindicacions per al 8 de març 
aconsegueixin una societat més justa i igualitària. 
 
Per tot això, els grups municipals signants acordem: 
 
1.- Sumar-nos a les mobilitzacions i manifestacions previstes per al dia 8 de març 

del 2020 i fer-ne la màxima difusió amb tots els mitjans de comunicació 
municipals. 

 
2.- Continuar desplegant el III Pla Transversal d’Igualtat de Cornellà, realitzar el 

corresponent informe d’avaluació de l’execució del Pla i Traslladar-lo al 
Consell de les Dones i al Portal de Transparència i web de l’Ajuntament. 

 
3.- Iniciar la redacció del IV Pla Transversal d’Igualtat de Cornellà per tal que 

sigui efectiu l’any 2021. 
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4.- Proposar que al Saló de l’Ensenyament, que depèn de la Conselleria d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya, i a la Fira Apropa de l’Ajuntament de Cornellà 
es reforcin les accions que fomentin la presència de dones als cicles formatius i 
a les carreres científiques i tecnològiques. 

 
5.- Proposar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ampliï 

el pla de formació perquè els orientadors i orientadores dels Centres de 
Recursos Pedagògics rebin formació amb perspectiva de gènere. 

 
6.- Proposar la creació d’un premi d’igualtat per als treballs de recerca de 

batxillerat de l’alumnat de la ciutat que tractin sobre la igualtat entre dones i 
homes, les violències masclistes o el lideratge femení. Així mateix, fer un 
reconeixement als treballs de final de grau elaborats per alumnat provinent de 
Cornellà i que estiguin basats en la temàtica de la igualtat home-dona i/o les 
violències masclistes. 

 
7.- Crear una comissió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament i 

representants del Consell Municipal de la Dona per tractar el tema de la tracta 
de persones i l’exercici de la prostitució a la ciutat de Cornellà. 

 
8.- Continuar impartint formacions periòdiques en igualtat al personal de 

l’Ajuntament de Cornellà. 
 
9.- Revisar i actualitzar el Protocol de prevenció i actuació davant situacions de 

violència, agressions i assetjaments en el lloc de treball. 
 
10.- Avaluar i renovar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
11.- Incorporar la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 

l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 
 
12.- Treballar conjuntament amb les entitats esportives de la ciutat per 

promocionar, visibilitzar i fomentar l’esport femení. 
 
13.- Continuar lluitant, com a eix prioritari, per eradicar de la nostra ciutat totes 

les formes de discriminació i violència que pateixen les dones. 
 
14.- Adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes i establir 

accions concretes per fer de Cornellà una ciutat feminista en tots els àmbits, 
donant compliment a la declaració del 2019 de Cornellà com a ciutat 
feminista. 

 
15.- En els actes de recuperació de la memòria històrica de la ciutat, assegurar la 

paritat als testimonis per donar protagonisme a les dones i les seves lluites i 
mantenir el record de les que ja no hi són. 
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16.- Traslladar els acords a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones, al Consell Municipal de les Dones i 
als sindicats CCOO, UGT, CNT, CGT i Intersindical. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:48:36 al 01:07:00 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=2916.0 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP I EC-MC-
ECG, EN DEFENSA DE LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL I DE L’OCUPACIÓ.-  

Moció PSC-CP i EC-MC-ECG, en 
defensa de la concertació 
territorial i de l’ocupació. 

MOCIÓ (Inclou la correcció efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent) 
... 
 
La Transformació del món laboral a uns ritmes vertiginosos que produeixen grans 
desequilibris socials exigeix de respostes urgents. Les noves relacions laborals, els 
avenços tecnològics i la configuració del mercat laboral aportaran, també, noves 
oportunitats que exigeixen una actuació proactiva dels poders públics i la màxima 
col·laboració i cooperació entre ells. 
 
Les polítiques actives d’ocupació són i han de ser l’eina que ha de permetre arribar 
a la plena ocupació i de qualitat. Les polítiques, actives dins de les polítiques 
d’ocupació, juguen un rol determinat quan no es produeix l’encaix entre l’oferta i la 
demanda de feina. 
 
En aquest sentit, l’Article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la 
Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que 
inclou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones 
amb demanda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les 
subvencions corresponents. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2916.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=2916.0
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Per altra banda, l’Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix les 
competències pròpies dels governs locals, entre les quals es troba la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tota mena d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turística i foment de l’ocupació. 
 
Al llarg de més de 40 anys, les accions ocupacionals dels ajuntaments han 
esdevingut cabdals en la garantia de la cohesió social, focalitzant el 
desenvolupament de la persona com a centre de les seves polítiques. 
 
Però la col·laboració, la cooperació i la concertació entre els diferents agents (Estat, 
Generalitat i governs locals) és bàsica en l’execució de les polítiques actives 
d’ocupació, com mostra la llarga trajectòria arreu del territori on instruments, com 
les meses locals d’ocupació, han incrementat l’efectivitat de les actuacions. 
 
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, a través de la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, ha emprès un camí de canvi radical en l’execució de les 
polítiques públiques d’ocupació, tant en les formes com en el fons. 
 
La manca de diàleg sincer en l’elaboració del desplegament de la Llei 13/2015, de 9 
de juliol d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, ha estat la tònica general en aquest procés. Pretendre aprovar una 
normativa d’aquest abast mitjançant decret, excloent el necessari debat, és voler 
donar l’esquena de nou al món municipal. A més, la manca de transparència genera 
la impossibilitat de previsió en la planificació i, en conseqüència, incertesa en els 
governs municipals. A més, els terminis fixats per al·legar s’han fet coincidir en ple 
període de constitució dels nous ajuntaments, impossibilitant el debat i la 
possibilitat d’aportar el coneixement del món local. 
 
La concertació territorial és imprescindible. Però no es pot concertar pel territori 
sense el territori. L’espai territorial que la llei situa al centre com a interlocutor 
principal és la comarca, tot i que deixa obertes altres possibilitats. A nivell de 
necessitats i realitats, les comarques no són, i sobretot a l’àmbit metropolità, 
exemples de territoris amb condicions de similitud entre els ens locals que les 
conformen. 
 
D’altra banda, la proposta del Govern desvirtua, pe la porta del darrere, la 
capacitat efectiva dels ajuntaments reconeguda a les lleis. Pretendre modificar el 
percentatge en la distribució de les subvencions i el seu finançament finalista 
atempta contra el principi d’autonomia local deixant-lo, de fet, buit de contingut 
sense poder executar amb criteri propi aquestes polítiques. Un gran nombre de 
municipis es veuran impossibilitats per fer front a subvencions plurianuals amb un 
percentatge del 30% del finançament contra pressupost propi. 
 
En conseqüència, fer recaure en el finançament local un major pes del finançament 
de serveis públics de primera necessitat, en una major aportació que la mateixa 
Generalitat, amb la competència executiva, ofegarà més el finançament dels 
ajuntaments i suposarà aleshores que els ciutadans i les ciutadanes no podran 
optar a aquests serveis que avui els permeten millorar el seu desenvolupament 
personal, social i familiar. 
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Per tot l’esmentat fins ara, els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat presentem al Ple per a la seva aprovació els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat la paralització de la tramitació del 
Decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast i 
transversal de la mà dels ajuntaments, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model 
ocupacional català, afavoreixi els programes i les accions ocupacionals 
personalitzades i millori l’ocupabilitat i l’adaptació als canvis de les persones i les 
empreses. Un acord que garanteixi tres aspectes essencials: 
 
a) Flexibilitzar els àmbits territorials de les estratègies depenent de la realitat 

socioeconòmica dels territoris. 
 
b) Concretar la participació i la capacitat de decisió dels diferents actors que han 

de configurar les estratègies territorials d’ocupació. 
 
c) Incorporar a les estratègies territorials la necessitat de diversificació de la 

formació ocupacional i la promoció de la FP Dual. 
 
d) Flexibilitzar el topall màxim de finançament per part de la Generalitat (fixat en 

el Decret en un 70%) atenent a la realitat financera dels diferents ens locals i 
tenint en compte que aquesta és una competència delegada a la Generalitat. 

 
e) Ampliar els actors que han de participar en la concertació d’estratègies 

territorials a les entitats del tercer sector, el sector productiu i els agents 
educatius del territori. 

 
 
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a establir, en el desplegament de la Llei 
13/2015, un sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques 
públiques d’ocupació sense atemptar contra les finances municipals. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la conselleria de 
Treball, Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:07:01 al 01:23:21 
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https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=4021.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, 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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LES 
MILLORES DE LES CONDICIONS DE LA SEU DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ 
DE LINGÜÍSTICA DE CORNELLÀ.- 

Moció ERC/AM, per les 
millores de les condicions de 
la Seu del Centre de 
Normalització de Lingüística 
de Cornellà. 

 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=4021.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=4021.0
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MOCIÓ 
... 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública amb 
presència arreu de Catalunya, creada el 1989 i des del 2015 adscrita a 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. Actualment està integrada per 136 
administracions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i 134 ajuntaments i 
consells comarcals. La finalitat que té és actuar com a òrgan de desplegament de la 
política lingüística i impulsar i fomentar el coneixement i l’ús del català en tots els 
àmbits i a tot el país. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de 
normalització lingüística i 146 punts d'atenció. 
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat és membre fundador del Consorci per a la 
Normalització Lingüística des del desembre del 1988. El Centre de Normalització 
Lingüística de Cornellà de Llobregat (CNL de Cornellà), creat l'any 1989, abasta tot 
el municipi, és a dir, 88.592 habitants (Idescat. Padró municipal d'habitants. 2019).  
 
Els àmbits de treball del CNL són: 
 
 Extensió del coneixement mitjançant formacions presencials: cursos de 45h dels 

nivells Bàsic, Elemental, Intermedi, Suficiència i Superior (90 hores) amb 2 
ofertes trimestrals (gener-abril i octubre-desembre) i 2 ofertes intensives 
(abril/maig-juny i juny-juliol), a part de cursos específics en conveni amb altres 
administracions com el SOC o la SIMC; formacions semipresencials: plataforma 
Parla.cat i formació en línia. 

 Activitats complementàries (coneixement del medi, cultura i cohesió social, 
lectura fàcil...). 

 Servei d’assessorament: revisió de textos, consultes lingüístiques, assessorament 
per a l’Ajuntament i per a usuaris externs. 

 Extensió de l’ús social de la llengua (dinamització i assessorament lingüístic): 
Prestació de serveis a l’Ajuntament i organismes que en depenen. 

 Oferta de gestió lingüística a empreses i organitzacions. 
 Programes de foment de l’ús i Voluntariat per la llengua. 
 
Tal i com detalla la memòria del CNL del 2018, respecte dels cursos presencials es 
destaca una millora clara en el nombre d’inscripcions i en el nombre d’inscrits. Les 
dades indiquen l’encert de mantenir l’oferta d’estiu (5 cursos de juliol) i els 
realitzats en el marc del programa “Aprèn” en col·laboració amb el SOC. 
 
El percentatge d’alumnes que acaben els cursos continua creixent i se situa en el 
85,9% dels que els comencen, i el grau d’assoliment amb relació al total avaluat 
creix un 87,4%. De les dades es desprèn un salt important en el nombre 
d’inscripcions (de 800 a 951) i en el de persones inscrites (de 620 a 705), en 
consonància amb l’augment, d’una banda, i de la tipologia de cursos, de l’altra. En 
resum, augmenten –sobretot i substancialment– el nombre de cursos inicials i 
bàsics, el nombre d’inscrits i el nombre d’inscripcions. 
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Per tant, les dades dels dos últims anys indiquen que es consolida la recuperació de 
les inscripcions i dels inscrits als cursos de català que, alhora, han augmentat. 
 
Inicialment el CNL de Cornellà estava ubicat a un dels edificis de la Plaça dels 
Enamorats. Posteriorment, tot i que les oficines estaven situades en aquest 
emplaçament, l’Ajuntament havia cedit la gestió i un aulari a l’edifici Roger de 
Llúria. Des del juliol del 2016, la seu del CNL de Cornellà és a la 1a planta de l’Edifici 
Roger de Llúria, al barri de Sant Ildefons. 
 
Per altra banda, a l’edifici Roger de Llúria, també hi son ubicades l’associació La 
Forja, El Cristo de la Buena Muerte, APRODICO i Serveis Socials de Sant Ildefons. 
 
Actualment les oficines del CNL estan dotades de calefacció i aire condicionat. En 
canvi, les aules on s’imparteixen els cursos i la sala de reunions disposen de 
calefacció però no d’aire condicionat, alhora que les aules no estan insonoritzades i 
algunes no disposen de doble sostre. Les finestres no són estanques i deixen passar 
el fred i la calor, amb el consegüent malbaratament energètic -i econòmic- que això 
suposa. En el moment que la temperatura exterior és elevada, a les aules s’arriba a 
més de 30º. Per tant, tenint en compte que s’hi fan 5 cursos al juliol (de tres hores 
diàries amb 25 alumnes per aula) però que també en els períodes maig-juny i 
setembre-octubre hi fa calor, és evident que aquestes no són les condicions 
adequades per a un servei públic de qualitat. S’ha de tenir en compte que en aquests 
cursos hi ha persones grans i dones embarassades, i les queixes del professorat i de 
l’alumnat són reiterades. 
 
Dues de les entitats que estan ubicades a l’edifici, a més, fan classes de flamenc i ball 
percutiu, assaigs amb tabals i amb instruments de vent, que coincideixen sovint 
amb l’horari lectiu del centre. Com que les aules no estan insonoritzades ni disposen 
de doble sostre, s’hi generen problemes de reverberacions, se sent tot el que es fa a 
les classes contigües i també els sons de les activitats de la planta baixa. Les classes 
no es poden fer amb la qualitat necessària, sense interferències ni contaminació 
acústica. I, sobretot, aquests problemes acústics són d’especial gravetat quan hi ha 
exàmens oficials, la qual cosa genera sovint queixes de l’alumnat. 
 
A l’edifici hi ha diversos serveis que generen moviment de persones durant tot el dia, 
i en principi, hi hauria d’haver un servei de consergeria de les 8 h a les 22 h. 
Anteriorment hi havia una persona que cobria el torn de tarda, però el torn del 
matí quedava desatès molt sovint. Actualment, es cobreix el torn de matí fins les 
14.30 h, però no hi ha ningú que faci el torn de tarda, facilitant així l’accés 
incontrolat de persones no usuàries dels serveis. 
 
A propòsit d’aquesta situació, cal observar que s’ha produït un robatori al CNL, 
s’han hagut de tancar els lavabos amb clau perquè durant l’horari lectiu hi 
accedien toxicòmans i hi deixaven restes de xeringues. Hi ha usuaris d’altres serveis 
de l’edifici que en no disposar d’una persona a consergeria que els pugui indicar on 
els poden atendre, ni haver-hi una senyalització dels diversos serveis, donen voltes 
per l’edifici i acaben entrant a les aules durant les sessions formatives per demanar 
informació al professorat, interrompent així les classes o els exàmens. 
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Les escales tenen un estat de conservació inadequat i, segons el pla de riscos 
laborals, no compleixen la normativa i poden suposar un perill per a les persones 
usuàries i treballadores de l’edifici. 
 
Com que l’edifici és compartit per diverses entitats i serveis, moltes persones 
disposen de claus de l’edifici i de l’alarma. Com que no tothom té cura amb aquesta 
responsabilitat, és habitual que de nit l’alarma no quedi connectada i que la porta 
d’entrada de l’edifici quedi oberta, amb el risc que això suposa. 
 
La direcció ha traslladat en més d’una ocasió la situació d’insostenibilitat que 
genera tant per a les persones usuàries com per als treballadors, mitjançant el 
Consell de Centre i altres comunicacions. El CNL presta un servei indispensable per 
a la ciutadania i s’hauria d’exercir en bones condicions, per garantir la qualitat de 
l'ensenyament i el compliment dels objectius que té encomanats, per qüestions de 
seguretat i evitar situacions de risc. 
 
Per tots aquests motius els Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Incloure una partida en les properes modificacions de crèdit per a què es 
pugui instal·lar aire condicionat a l’aulari del CNL de Cornellà, abans que comencin 
els cursos d’estiu d’aquest mateix any, per poder-los fer amb les condicions 
adequades i amb compliment de la normativa. 
 
Segon.- Redactar un estudi de les necessitats estructurals de l’edifici, del cost i la 
calendarització de les actuacions per acondicionar-lo (finestres hermètiques, 
graons de les escales, insonorització de les aules...). 
 
Tercer.- Instal·lar un directori a l’entrada de l’edifici que indiqui els diferents 
serveis que hi ha. 
 
Quart.- Dotar el torn de tarda de consergeria amb els recursos humans necessaris 
perquè el servei estigui atès adequadament. 
 
Cinquè.- Estudiar de quina manera es poden millorar tots els aspectes relacionats 
amb la seguretat de l’edifici i del personal que hi treballa. 
 
Sisè.- Traslladar els acords al CNL de Cornellà, al comitè d’empresa del Consorci per 
a la Normalització Lingüística, a riscos laborals, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i al Comité Intercentros de l’Ajuntament de Cornellà. 

... 
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PRESENTACIÓ MOCIÓ ALTERNATIVA 

 
Moció alternativa presentada pel Grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), amb registre d’entrada 7831. 
... 
 
El Consorci per a la normalització lingüística és una institució pública amb 
presència arreu de Catalunya, creada el 1989 i des del 2015 adscrita a 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. Actualment està integrada per 136 
administracions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona i 134 ajuntaments i 
consells comarcals. La finalitat que té és actuar com a òrgan de desplegament de la 
política lingüística i impulsar i fomentar el coneixement de l’ús del català en tots els 
àmbits i a tot el país. El CPNL disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de 
normalització lingüística i 146 punts d’atenció. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat és membre fundador del Consorci per a la 
Normalització Lingüística des de desembre de 1988. 
 
El centre de normalització lingüística de Cornellà de Llobregat, creat l’any 1989, 
abasta a tot el municipi, és a dir, 88.952 habitants. 
 
Tal i com detalla la memòria de l’CNL del 2018, respecte dels cursos presencials es 
destaca una millora clara en el nombre d’inscripcions i en el nombre d’inscrits. Les 
dades indiquen l’encert de mantenir l’oferta d’estiu (cinc cursos de juliol) i els 
realitzats en el Marc del programa (Aprèn) en col·laboració amb el SOC. 
 
El percentatge d’alumnes que acaben els cursos continua creixent i se situa en el 
85,9% dels que els comencen, i el grau d’assoliment amb relació al total avaluat 
creix un 87,4%. De les dades es desprèn un salt important en el nombre 
d’inscripcions (de 800 a 951) i en de persones inscrites (de 620 a 705), en 
consonància amb l’augment, d’una banda, i de la tipologia de cursos, de l’altra. En 
resum, augmenten –sobretot i substancialment- el nombre de cursos inicials i 
bàsics, el nombre d’inscrits i el nombre d’inscripcions. 
 
Per tant, les dades dels dos últims anys indiquen que es consolida la recuperació de 
les inscripcions i dels inscrits als cursos de català que, alhora, han augmentat. 
 
Inicialment el CNL de Cornellà estava ubicat a un dels edificis de la Plaça dels 
Enamorats. Posteriorment, tot i que les oficines estaven situades en aquest 
emplaçament, l’Ajuntament havia cedit la gestió i un aulari a l’edifici Roger de 
Llúria. Des del juliol del 2016, la seu del CNL de Cornellà és a la 1a planta de l’Edifici 
Roger de Llúria, al barri de Sant Ildefons. 
 
Les aportacions que realitza l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en relació el 
Centre de Normalització Lingüística són, per una banda part del pressupost de 
l’organisme, i per altra banda, la infraestructura i la despesa vinculada. 
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Si ve fins a l’any 2016, l’aportació de l’Ajuntament al pressupost de l’organisme era 
del 25,63%, el que representa 95.557€, a partir de l’any 2018 es va augmentar 
aquesta aportació arribant al 27,08% del pressupost de l’organisme, el que 
representa 112.827€. 
 
Aquesta aportació és la que queda recollida en els Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística aprovats pel Ple Municipal de Cornellà de Llobregat al 
febrer de 2019 i on s’estableix que l’ens local consorciat ha de garantir la 
infraestructura i les despeses derivades, mentre que les inversions corresponen al 
Consorci. 
 
Per aquests motius el Grup Municipal Socialista proposa al Ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Consorci de Normalització Lingüística a cercar un nou espai a la 
ciutat adient per a la realització de totes les seves activitats. 
 
Segon.- Fins que aquest fet es produeix instem al Consorci de Normalització 
Lingüística a que assumeixi les inversions necessàries a realitzar a l’edifici. 
 
Tercer.- Traslladar els acords al CNL de Cornellà, al comitè d’empresa del Consorci 
per a la Normalització Lingüística, a riscos laborals , als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i al Comité Intercentros de l’Ajuntament de Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:23:22 al 01:43:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=5002.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG, i la 
senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de PODEMOS, que 
s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
També s’absenta de la sessió el senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup 
Municipal d’ERC/AM, que s’incorpora a la mateixa després de la votació, 
durant la presentació del punt següent de l’Ordre del Dia.  
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=5002.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=5002.0
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VOTACIÓ MOCIO ALTERNATIVA 

 
Sotmesa a votació la moció 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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
 

Vots en contra: 
 

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

Llargués. 
 

Abstenció: 
 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

Grup Municipal d’ERC-AM, senyor Carles Alemany Lluis, per aplicació del que 

disposa l’article 136 del ROM. 
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PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
GARANTIR LES BONES PRÀCTIQUES A L’ADMINISTRACIÓ.- 

Moció Cs, per a garantir les 
bones pràctiques a 
l’Administració. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Organització de les Nacions Unides (ONU) va proclamar el 9 de desembre Dia 
Internacional contra la Corrupció, amb la finalitat de prevenir i conscienciar sobre 
aquesta tipologia d'il·lícit als països membres. A través d'aquesta iniciativa, l'ONU 
alertava dels efectes nocius de la corrupció a nivell institucional i econòmic, igual 
que ja es va fer amb la fixació d'objectius durant la Convenció de les Nacions Unides 
a la Resolució 58/04 de l'Assemblea General, contra la corrupció, aprovada en 2003 
i que ha estat ratificada per 182 països fins avui. De manera paral·lela, l'Assemblea 
General de les Nacions Unides va voler donar impuls a la lluita contra la corrupció 
en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible plasmats a l'Agenda 2030. 
Concretament a l'Objectiu número 16 s'aborden mesures en les quals es recullen la 
necessitat de promoure pràctiques més responsables, sostenibles i inclusives de cara 
a la gestió política. 
 
A Espanya, segons l'últim baròmetre del CIS, la corrupció és uns dels problemes 
principals per als ciutadans, per darrere de l'atur, els polítics i els problemes 
d'índole econòmica. Aquesta preocupació genera als espanyols desafecció cap als 
seus polítics i cap a la vida institucional en general, tot això agreujat pels casos de 
corrupció protagonitzats pels principals partits i actors polítics en democràcia. 
 
El passat dia 5 de febrer es va celebrar al Parlament a proposta de Ciutadans un 
debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a 
Catalunya. 
 
L'última sentència de la Justícia sobre aquest assumpte ha estat sobre el cas dels 
ERE. L'Audiència Provincial de Sevilla ha considerat a dos expresidents i a diversos 
exconsellers de governs socialistes de la Junta d'Andalusia responsables d'una xarxa 
fraudulenta, que s'aprofitava de les ajudes públiques concedides a empreses en 
situació de crisi. 
 
Tampoc podem oblidar-nos de l'ocorregut amb el cas de la Gürtel, en el qual els 
Tribunals van condemnar per primera vegada a una formació política, el Partit 
Popular, com participi a títol lucratiu d'un delicte de corrupció. Encara queden 
peces separades, sobre les que la Fiscalia continua demanant que s'obrin de nou per 
existir indicis probatoris. 
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D'igual manera, l'Audiència Nacional investiga a l'expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol, la seva dona i als seus set fills i a una vintena de persones per delicte 
fiscal contra la hisenda pública, delicte de blanqueig de capitals i com a 
organització criminal. En els quatre anys i mig que es porta investigant el cas, s'han 
cursat un important nombre de comissions rogatòries als estats sobre els quals 
existia la sospita que la família Pujol podia tenir comptes ocults. 
 
El llistat de casos de corrupció és una llosa que hauria d'avergonyir a tots els partits 
que ens han governat a Catalunya: cas Banca Catalana, cas Pujol, cas Millet, cas 
Palau, cas ITV, cas Treball, Adigsa, Pretòria, Petrum, cas Mercuri, Innova, cas 
HIsenda, cas Ferrocarrils. Suborn, blanqueig, cobrament de comissions, falsedat 
documental, tràfic d'influències, suborn, prevaricació i, en definitiva, corrupció. I, la 
qual cosa és pitjor, corrupció institucionalitzada. La repercussió d'aquests successos 
ha erosionat greument la credibilitat dels servidors públics, a més d'augmentar la 
desconfiança cap al sector públic. En conseqüència, es necessiten dur a terme 
polítiques actives que sensibilitzin i conscienciïn d'aquesta xacra per a garantir una 
major transparència i rendició de comptes per part dels càrrecs electes. Considerem 
que aquests objectius no es poden aconseguir únicament mitjançant accions 
individuals, sinó que han de ser el producte d'un nou enfocament de governança 
multinivell en el qual els governs locals, autonòmics i nacionals complementin la 
seva acció i on el diàleg constructiu entre el sector públic, el sector privat i la 
societat civil sigui constant. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 
combatre la corrupció en totes les seves formes, així com posar la transparència, la 
rendició de comptes i la participació en el centre de l'agenda local. 
 
Segon.- Mostrar suport a la Resolució de la Convenció de les Nacions Unides i a 
sumar-se a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció. 
 
Tercer.- Instar a l'elaboració per a aquesta legislatura, per part de tots els grups 
polítics municipals presents a l'Ajuntament, d'un Pla Local de Bones Pràctiques. 
 
Quart.- Instar a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a crear un marc de 
protecció, que inclogui un Protocol d'Actuació, per als empleats del sector públic, 
inclosos organismes autònoms i ens dependents, que informin sobre actuacions que 
hagin estat realitzades per alts càrrecs o personal de l'Ajuntament en exercici de les 
seves funcions dels quals poguessin derivar-se males pràctiques o possibles delictes. 
 
Cinquè.- Comprometre's a la separació immediata de tot càrrec públic i dels 
càrrecs de partit que resultin investigats per casos de corrupció política, fins a la 
resolució completa del procés judicial, així com de la no inclusió en llistes electorals 
a persones imputades o investigades per corrupció política. 

... 
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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 7759: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un últim paràgraf a l’Exposició de Motius: 
 
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, ja estableix que els ens locals han d’elaborar i aprovar un codi de 
conducta i bon govern. Al ple municipal del 29 d’abril del 2010 es va aprovar per 
unanimitat una moció per aprovar el document “Propostes per a ampliar el 
seguiment i el control de la governança municipal” que era el primer pas per a 
l’elaboració del Codi d’Ètic i Bon Govern de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els 
acords detallaven que es crearia una comissió de seguiment formada per 
representants dels grups polítics municipals i diversos representants de la ciutadania 
de Cornellà. 
 
 
Esmena de Modificació del Tercer Acord: 
 
Tercer.- Reprendre l’elaboració del Codi d’Ètica i Bon Govern i convocar la Comissió de 
Seguiment del document “Propostes per a ampliar el seguiment i el control de la 
governança municipal” tal i com es va acordar al ple del 29 d’abril del 2010. 

... 
 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 7761: 
... 
 
Esmena de Modificació al Setè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
El llistat de casos de corrupció és una llosa que hauria d’avergonyir a tots els partits 
polítics que ens han governant a Catalunya (...). 
 
 
Esmena de Modificació de l’Acord Cinquè dels Acords: 
 
Cinquè.- Comprometre’s a la separació immediata de tot càrrec públic i dels càrrecs 
del partit quan hi hagi una obertura de judici oral amb un delicte relacionat amb 
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corrupció o siguin sentenciats per corrupció, així com la no inclusió a les llistes 
electorals a persones condemnades per corrupció. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:43:44 al 02:01:20 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=6224.0 
 
 
Durant la presentació d’aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor Carles 
Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal d’ERC/AM. 
 
 
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 sense necessitat de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=6224.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=6224.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L'Organització de les Nacions Unides (ONU) va proclamar el 9 de desembre Dia 
Internacional contra la Corrupció, amb la finalitat de prevenir i conscienciar sobre 
aquesta tipologia d'il·lícit als països membres. A través d'aquesta iniciativa, l'ONU 
alertava dels efectes nocius de la corrupció a nivell institucional i econòmic, igual 
que ja es va fer amb la fixació d'objectius durant la Convenció de les Nacions Unides 
a la Resolució 58/04 de l'Assemblea General, contra la corrupció, aprovada en 2003 
i que ha estat ratificada per 182 països fins avui. De manera paral·lela, l'Assemblea 
General de les Nacions Unides va voler donar impuls a la lluita contra la corrupció 
en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible plasmats a l'Agenda 2030. 
Concretament a l'Objectiu número 16 s'aborden mesures en les quals es recullen la 
necessitat de promoure pràctiques més responsables, sostenibles i inclusives de cara 
a la gestió política. 
 
A Espanya, segons l'últim baròmetre del CIS, la corrupció és uns dels problemes 
principals per als ciutadans, per darrere de l'atur, els polítics i els problemes 
d'índole econòmica. Aquesta preocupació genera als espanyols desafecció cap als 
seus polítics i cap a la vida institucional en general, tot això agreujat pels casos de 
corrupció protagonitzats pels principals partits i actors polítics en democràcia. 
 
El passat dia 5 de febrer es va celebrar al Parlament a proposta de Ciutadans un 
debat general sobre la corrupció estructural, sistèmica i institucionalitzada a 
Catalunya. 
 
L'última sentència de la Justícia sobre aquest assumpte ha estat sobre el cas dels 
ERE. L'Audiència Provincial de Sevilla ha considerat a dos expresidents i a diversos 
exconsellers de governs socialistes de la Junta d'Andalusia responsables d'una xarxa 
fraudulenta, que s'aprofitava de les ajudes públiques concedides a empreses en 
situació de crisi. 
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Tampoc podem oblidar-nos de l'ocorregut amb el cas de la Gürtel, en el qual els 
Tribunals van condemnar per primera vegada a una formació política, el Partit 
Popular, com participi a títol lucratiu d'un delicte de corrupció. Encara queden 
peces separades, sobre les que la Fiscalia continua demanant que s'obrin de nou per 
existir indicis probatoris. 
 
D'igual manera, l'Audiència Nacional investiga a l'expresident de la Generalitat 
Jordi Pujol, la seva dona i als seus set fills i a una vintena de persones per delicte 
fiscal contra la hisenda pública, delicte de blanqueig de capitals i com a 
organització criminal. En els quatre anys i mig que es porta investigant el cas, s'han 
cursat un important nombre de comissions rogatòries als estats sobre els quals 
existia la sospita que la família Pujol podia tenir comptes ocults. 
 
El llistat de casos de corrupció és una llosa que hauria d'avergonyir a tots els partits 
que ens han governat a Catalunya: cas Banca Catalana, cas Pujol, cas Millet, cas 
Palau, cas ITV, cas Treball, Adigsa, Pretòria, Petrum, cas Mercuri, Innova, cas 
HIsenda, cas Ferrocarrils. Suborn, blanqueig, cobrament de comissions, falsedat 
documental, tràfic d'influències, suborn, prevaricació i, en definitiva, corrupció. I, la 
qual cosa és pitjor, corrupció institucionalitzada. La repercussió d'aquests successos 
ha erosionat greument la credibilitat dels servidors públics, a més d'augmentar la 
desconfiança cap al sector públic. En conseqüència, es necessiten dur a terme 
polítiques actives que sensibilitzin i conscienciïn d'aquesta xacra per a garantir una 
major transparència i rendició de comptes per part dels càrrecs electes. Considerem 
que aquests objectius no es poden aconseguir únicament mitjançant accions 
individuals, sinó que han de ser el producte d'un nou enfocament de governança 
multinivell en el qual els governs locals, autonòmics i nacionals complementin la 
seva acció i on el diàleg constructiu entre el sector públic, el sector privat i la 
societat civil sigui constant. 
 
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, ja estableix que els ens locals han d’elaborar i aprovar un codi de 
conducta i bon govern. Al ple municipal del 29 d’abril del 2010 es va aprovar per 
unanimitat una moció per aprovar el document “Propostes per a ampliar el 
seguiment i el control de la governança municipal” que era el primer pas per a 
l’elaboració del Codi d’Ètic i Bon Govern de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els 
acords detallaven que es crearia una comissió de seguiment formada per 
representants dels grups polítics municipals i diversos representants de la ciutadania 
de Cornellà. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat de 
combatre la corrupció en totes les seves formes, així com posar la transparència, la 
rendició de comptes i la participació en el centre de l'agenda local. 
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Segon.- Mostrar suport a la Resolució de la Convenció de les Nacions Unides i a 
sumar-se a la commemoració del Dia Internacional contra la Corrupció. 
 
Tercer.- Reprendre l’elaboració del Codi d’Ètica i Bon Govern i convocar la Comissió de 
Seguiment del document “Propostes per a ampliar el seguiment i el control de la 
governança municipal” tal i com es va acordar al ple del 29 d’abril del 2010. 
 
Quart.- Instar a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a crear un marc de 
protecció, que inclogui un Protocol d'Actuació, per als empleats del sector públic, 
inclosos organismes autònoms i ens dependents, que informin sobre actuacions que 
hagin estat realitzades per alts càrrecs o personal de l'Ajuntament en exercici de les 
seves funcions dels quals poguessin derivar-se males pràctiques o possibles delictes. 
 
Cinquè.- Comprometre's a la separació immediata de tot càrrec públic i dels 
càrrecs de partit que resultin investigats per casos de corrupció política, fins a la 
resolució completa del procés judicial, així com de la no inclusió en llistes electorals 
a persones imputades o investigades per corrupció política. 

... 
 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
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. 
 

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

Llargués i Carles Alemany Lluis. 
 

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, Manuel Clavijo Losada, Nelia 
Martínez Gallardo i Carlos Domínguez Rodríguez. 
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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, PER A 
LA CREACIÓ D’UN PROGRAMA JUVENIL EN MATÈRIA DE DRET LABORAL.-  

Moció PODEMOS, per a la 
creació d’un programa juvenil 
en matèria de dret laboral. 

MOCIÓ (Inclou la correcció efectuada verbalment per part del Grup 
Proponent) 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de Cs, s’ha presentat la present 
moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
A Catalunya, segons dades de l’UGT a partir de la informació de l’INE i de l’Agència 
Tributària, el 40% de les treballadores i treballadors ho fan en condicions de 
precarietat i inseguretat laboral, tant en drets com en salaris. Aquest percentatge 
s'aguditza més si parlem de la població jove, que a més d'enfrontar-se a un mercat 
de treball extremadament temporal (sobretot en les persones entre 19 i 25 anys), es 
suma la inexperiència laboral (primers treballs) i la falta d'informació en matèria 
de drets laborals. 
 
Els nivells de sindicalizatció juvenil són extremadament baixos, segons dades dels 
dos principals sindicats d'àmbit estatal indiquen que només al voltant del 3% de les 
persones afiliades són menors de 30 anys i d'aquestes una mica més del 97% tenen 
entre 25 i 30 anys. 
 
D'altra banda, un percentatge aclaparador de persones entre 16 i 29 anys, una 
mica més del 98%, declaren no tenir cap coneixement sobre el Codi Laboral i de la 
Seguretat Social, sobre l'estatut dels treballadors, sobre convenis col·lectius ni sobre 
resta de Lleis, Decrets i Reglaments existents relatius al treball i a les treballadores i 
els treballadors. 
 
Això provoca que en moltes ocasions les persones joves s'enfrontin a treballs 
remunerats per sota del que contempla la legislació, horaris que l'excedeixen, 
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formes de contractació il·legals o il·lícites, com és el cas dels falsos autònoms, els 
contractes de formació o beques que s'allarguen en el temps i que en moltes 
ocasions ni tan sols són remunerades o que encadenin innombrables contractes 
temporals. Això els genera una situació de desemparament i vulnerabilitat social i 
econòmica que els impedeix desenvolupar els seus projectes de vida i la seva relació 
amb la societat. 
 
Si consideréssim l'educació com la principal política activa d'ocupació d'un país, 
una autonomia o un municipi, hauríem de garantir que, a més de proporcionar els 
coneixements acadèmics i tècnics que ofereix, amb molts esforços, l'educació 
pública a la nostra joventut amb la condició de preparar-la per al mercat laboral, 
també hauríem de fer-lo respecte al coneixement dels seus drets laborals com a 
futures persones treballadores que seran, per a així garantir el principi 
irrenunciable que una societat informada i conscienciada és una societat protegida. 
 
Amb la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es reconeix i positivitza la 
joventut com a concepte transversal en establir que els poders públics han de 
promoure polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació dels joves, facilitant-
los l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè puguin desenvolupar el seu propi 
projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. 
 
Les polítiques de Joventut, són competència exclusiva de la Generalitat. L'any 2010 
entra en vigor la LLEI 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut i estableix el 
marc normatiu i competencial del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Ambdues 
centren els seus principals objectius per a la joventut: l'educació, la inserció laboral 
i l'emancipació de la joventut catalana. 
 
Si bé és cert, existeix aquest marc normatiu per a recuperar la situació de 
vulnerabilitat de la joventut i per a dotar aquesta etapa vital de drets que els 
permetin emprendre les seves vides adultes amb garanties, la realitat és que des 
dels diferents governs catalans no s'han dotat de suficient pressupost a les àrees de 
joventut, per a poder desplegar ni la Llei ni el Pla Nacional. D'altra banda, la pròpia 
Llei dóna àmplies competències en matèria de joventut als governs locals, ja que 
assumeix que les polítiques de Joventut, necessàriament han de ser transversals i 
interdepartamentals i entén com d'absoluta necessitat que aquestes polítiques es 
desenvolupin de forma descentralitzada i desconcentrada, que han de planificar-se 
des de la proximitat, garantint la seva plena eficàcia i la seva execució, tal com 
indica en el seu Art. 6.1.L. Així també reconeix dins del règim competencial de la 
Llei, en el seu article 7.2 que els governs locals de Catalunya, juntament amb 
l'Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d'acord amb 
la present llei i l'altra legislació aplicable. 
 
La Llei també contempla de manera explícita que cal posar especial atenció al 
coneixement que la joventut ha de tenir sobre drets laborals. El seu Art. 3.3.d. diu 
literalment que: “Els poders públics, en matèria de joventut, deuen: Establir 
mecanismes per a afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat, i 
potenciar mecanismes d'orientació i inserció laborals, especialment pel que fa al 
coneixement dels drets laborals.” 
 



 
 

 
 

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

 

 59 

 
Cornella de Llobregat, ciutat protagonista a la lluita obrera i pels drets dels 
treballadors/as, per la importància de les seves reivindicacions socials i 
considerada l'epicentre de les lluites de les comarques i capital del cinturó vermell 
ha de vetllar per a què aquesta essència perduri en el temps. Només coneixent i 
tenint consciència dels drets que tenen els treballadors/as podran apreciar la seva 
vulneració i organitzar la seva protesta. 
 
És necessari que la joventut cornellanense estigui informada i tingui el coneixement 
necessari en matèria de drets laborals perquè quan entrin al mercat laboral siguin 
capaços de reconèixer qualsevol situació de vulneració de drets i les actuacions a 
efectuar en cas d'explotació, vulneració de drets o precarietat. 
 
Tenint en compte que les persones joves són les més vulnerables laboralment i que 
existeix una falta d'informació majoritària en matèria de dret laboral provocant un 
risc per a la defensa, protecció i denúncia de vulneracions de drets. 
 
Tenint en compte que la Proposta de Resolució en aquest sentit presentada al 
Govern de la Generalitat, trigarà a ser atesa i no es pot assegurar que sigui 
aprovada i dotada pressupostàriament per a incloure la formació en Dret Laboral 
en el contingut curricular educatiu a partir dels 16 anys en tot l'àmbit català. I que 
la LLEI 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut, a més de dotar de 
competències als ens locals en polítiques de joventut, contempla com a qüestió 
rellevant la formació en Dret Laboral de les persones joves. 
 
Tenint en compte que el nostre municipi, a més de les competències en matèria de 
joventut, té competències per a oferir programes educatius a la comunitat, tant en 
l'àmbit de l'educació obligatòria (educació primària i secundària), com a la no 
obligatòria (Batxillerat i Formació Professional). 
 
Podem Cornella proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornella de Llobregat, en col·laboració amb la 
comunitat educativa i les organitzacions sindicals representades en el nostre 
municipi, creï un programa en matèria de Dret Laboral i l'inclogui en la seva 
cartera municipal d'activitats i serveis educatius, dirigit a l'alumnat d'escoles i 
instituts de la ciutat a partir dels 16 anys. 
 
Segon.- Que l'Ajuntament de Cornella de Llobregat, en col·laboració amb les 
organitzacions sindicals locals, creï material gràfic d'informació i sensibilització 
sobre els drets laborals de les treballadores i treballadors, per a escoles i instituts. 
 
Tercer.- Instar a la Generalitat la necessitat de l'aprovació i dotació pressupostària 
de la Proposta de Resolució presentada al Parlament de Catalunya per a la 
implementació d'un programa educatiu català per a joves a partir dels 16 anys des 
d'una perspectiva pràctica i participativa, en matèria de Dret Laboral. 
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Quart.- Traslladar aquest acord a les escoles i instituts de la Ciutat, al Departament 
d'Educació Municipal, al Consell Escolar, al Consell de l’Infància i Adolescència, a les 
àrees d'Educació del Consell Comarcal i de la Diputació de Barcelona i a la 
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
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 7698: 
... 
 
Esmena d’Addició al Primer Punt dels Acords: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Cornellà (...) dirigit a l’alumnat de les escoles, instituts, 
el Llindar i la Carena. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Cornellà (...) per escoles, instituts, el Llindar, la Carena, 
el CRAJ i el Departament d’Educació de l’Ajuntament. 
 
 
Esmena d’Addició d’un nou Tercer Acord i renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Incorporar a l’assessorament que es realitza al CRAJ i al Departament 
d’Educació de l’Ajuntament informació en matèria de Dret Laboral. 
 
 
Esmena d’Addició al Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a les escoles, instituts de la ciutat, al Llindar i la 
Carena, al CRAJ, al Departament d’Educació Municipal (...). 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 7832 que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
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... 
 
Modificar els acords amb el següent redactat: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en col·laboració amb la 
comunitat educativa, les organitzacions sindicals i la Fundació Utopia Joan N. Garcia 
– Nieto Estudis Socials del Baix Llobregat, creï un marc d'activitats en matèria de 
drets laborals i l'inclogui dins del seu programa d'activitats dirigides a joves de la 
ciutat a partir de 16 anys, especialment enfocada a estudiants d'instituts, cicles 
formatius i centres de formació professional. 
 
Segon.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en col·laboració amb les 
organitzacions sindicals i la Fundació Utopia Joan N. Garcia – Nieto Estudis Socials del 
Baix Llobregat, creï material gràfic d'informació i sensibilització sobre drets laborals 
de les treballadores i treballadors per a estudiants d'instituts, cicles formatius i 
centres de formació professional. 

... 

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

 Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal d’ERC/AM: 
... 
 
Esmena d’Addició al Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Traslladar aquest acord al Departament d’Educació de l’Ajuntament, al 
Consell Escolar, al Consell de la Infància i Adolescència, al CRAJ, a la Fundació Utopia 
Joan Garcia Nieto Estudis Socials del Baix Llobregat, als instituts de Cornellà, al 
Llindar, a la Carena, a les Àrees d’Educació del Consell Comarcal, a la Diputació de 
Barcelona i a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:01:21 al 02:21:25 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=7281.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=7281.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=7281.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
Després de la deliberació l’esmena es retira pel Grup municipal proponent 
sense entrar en la fase de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de PODEMOS, i d’acord a l’article 
133 del ROM, queda incorporada a la Moció sense necessitat de votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

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

... 
 
A Catalunya, segons dades de l’UGT a partir de la informació de l’INE i de l’Agència 
Tributària, el 40% de les treballadores i treballadors ho fan en condicions de 
precarietat i inseguretat laboral, tant en drets com en salaris. Aquest percentatge 
s'aguditza més si parlem de la població jove, que a més d'enfrontar-se a un mercat 
de treball extremadament temporal (sobretot en les persones entre 19 i 25 anys), es 
suma la inexperiència laboral (primers treballs) i la falta d'informació en matèria 
de drets laborals. 
 
Els nivells de sindicalizatció juvenil són extremadament baixos, segons dades dels 
dos principals sindicats d'àmbit estatal indiquen que només al voltant del 3% de les 
persones afiliades són menors de 30 anys i d'aquestes una mica més del 97% tenen 
entre 25 i 30 anys. 
 
D'altra banda, un percentatge aclaparador de persones entre 16 i 29 anys, una 
mica més del 98%, declaren no tenir cap coneixement sobre el Codi Laboral i de la 
Seguretat Social, sobre l'estatut dels treballadors, sobre convenis col·lectius ni sobre 
resta de Lleis, Decrets i Reglaments existents relatius al treball i a les treballadores i 
els treballadors. 
 
Això provoca que en moltes ocasions les persones joves s'enfrontin a treballs 
remunerats per sota del que contempla la legislació, horaris que l'excedeixen, 
formes de contractació il·legals o il·lícites, com és el cas dels falsos autònoms, els 
contractes de formació o beques que s'allarguen en el temps i que en moltes 
ocasions ni tan sols són remunerades o que encadenin innombrables contractes 
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temporals. Això els genera una situació de desemparament i vulnerabilitat social i 
econòmica que els impedeix desenvolupar els seus projectes de vida i la seva relació 
amb la societat. 
 
Si consideréssim l'educació com la principal política activa d'ocupació d'un país, 
una autonomia o un municipi, hauríem de garantir que, a més de proporcionar els 
coneixements acadèmics i tècnics que ofereix, amb molts esforços, l'educació 
pública a la nostra joventut amb la condició de preparar-la per al mercat laboral, 
també hauríem de fer-lo respecte al coneixement dels seus drets laborals com a 
futures persones treballadores que seran, per a així garantir el principi 
irrenunciable que una societat informada i conscienciada és una societat protegida. 
 
Amb la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es reconeix i positivitza la 
joventut com a concepte transversal en establir que els poders públics han de 
promoure polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació dels joves, facilitant-
los l'accés al món laboral i a l'habitatge perquè puguin desenvolupar el seu propi 
projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural. 
 
Les polítiques de Joventut, són competència exclusiva de la Generalitat. L'any 2010 
entra en vigor la LLEI 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut i estableix el 
marc normatiu i competencial del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Ambdues 
centren els seus principals objectius per a la joventut: l'educació, la inserció laboral 
i l'emancipació de la joventut catalana. 
 
Si bé és cert, existeix aquest marc normatiu per a recuperar la situació de 
vulnerabilitat de la joventut i per a dotar aquesta etapa vital de drets que els 
permetin emprendre les seves vides adultes amb garanties, la realitat és que des 
dels diferents governs catalans no s'han dotat de suficient pressupost a les àrees de 
joventut, per a poder desplegar ni la Llei ni el Pla Nacional. D'altra banda, la pròpia 
Llei dóna àmplies competències en matèria de joventut als governs locals, ja que 
assumeix que les polítiques de Joventut, necessàriament han de ser transversals i 
interdepartamentals i entén com d'absoluta necessitat que aquestes polítiques es 
desenvolupin de forma descentralitzada i desconcentrada, que han de planificar-se 
des de la proximitat, garantint la seva plena eficàcia i la seva execució, tal com 
indica en el seu Art. 6.1.L. Així també reconeix dins del règim competencial de la 
Llei, en el seu article 7.2 que els governs locals de Catalunya, juntament amb 
l'Administració de la Generalitat, poden actuar en matèria de joventut, d'acord amb 
la present llei i l'altra legislació aplicable. 
 
La Llei també contempla de manera explícita que cal posar especial atenció al 
coneixement que la joventut ha de tenir sobre drets laborals. El seu Art. 3.3.d. diu 
literalment que: “Els poders públics, en matèria de joventut, deuen: Establir 
mecanismes per a afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat, i 
potenciar mecanismes d'orientació i inserció laborals, especialment pel que fa al 
coneixement dels drets laborals.” 
 
Cornella de Llobregat, ciutat protagonista a la lluita obrera i pels drets dels 
treballadors/as, per la importància de les seves reivindicacions socials i 
considerada l'epicentre de les lluites de les comarques i capital del cinturó vermell 
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ha de vetllar per a què aquesta essència perduri en el temps. Només coneixent i 
tenint consciència dels drets que tenen els treballadors/as podran apreciar la seva 
vulneració i organitzar la seva protesta. 
 
És necessari que la joventut cornellanense estigui informada i tingui el coneixement 
necessari en matèria de drets laborals perquè quan entrin al mercat laboral siguin 
capaços de reconèixer qualsevol situació de vulneració de drets i les actuacions a 
efectuar en cas d'explotació, vulneració de drets o precarietat. 
 
Tenint en compte que les persones joves són les més vulnerables laboralment i que 
existeix una falta d'informació majoritària en matèria de dret laboral provocant un 
risc per a la defensa, protecció i denúncia de vulneracions de drets. 
 
Tenint en compte que la Proposta de Resolució en aquest sentit presentada al 
Govern de la Generalitat, trigarà a ser atesa i no es pot assegurar que sigui 
aprovada i dotada pressupostàriament per a incloure la formació en Dret Laboral 
en el contingut curricular educatiu a partir dels 16 anys en tot l'àmbit català. I que 
la LLEI 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut, a més de dotar de 
competències als ens locals en polítiques de joventut, contempla com a qüestió 
rellevant la formació en Dret Laboral de les persones joves. 
 
Tenint en compte que el nostre municipi, a més de les competències en matèria de 
joventut, té competències per a oferir programes educatius a la comunitat, tant en 
l'àmbit de l'educació obligatòria (educació primària i secundària), com a la no 
obligatòria (Batxillerat i Formació Professional). 
 
Podem Cornella proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en col·laboració amb la 
comunitat educativa, les organitzacions sindicals i la Fundació Utopia Joan N. Garcia 
– Nieto Estudis Socials del Baix Llobregat, creï un marc d'activitats en matèria de 
drets laborals i l'inclogui dins del seu programa d'activitats dirigides a joves de la 
ciutat a partir de 16 anys, especialment enfocada a estudiants d'instituts, cicles 
formatius i centres de formació professional. 
 
Segon.- Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en col·laboració amb les 
organitzacions sindicals i la Fundació Utopia Joan N. Garcia – Nieto Estudis Socials del 
Baix Llobregat, creï material gràfic d'informació i sensibilització sobre drets laborals 
de les treballadores i treballadors per a estudiants d'instituts, cicles formatius i 
centres de formació professional. 
 
Tercer.- Instar a la Generalitat la necessitat de l'aprovació i dotació pressupostària 
de la Proposta de Resolució presentada al Parlament de Catalunya per a la 
implementació d'un programa educatiu català per a joves a partir dels 16 anys des 
d'una perspectiva pràctica i participativa, en matèria de Dret Laboral. 
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Quart.- Traslladar aquest acord al Departament d’Educació de l’Ajuntament, al 
Consell Escolar, al Consell de la Infància i Adolescència, al CRAJ, a la Fundació Utopia 
Joan Garcia Nieto Estudis Socials del Baix Llobregat, als instituts de Cornellà, al 
Llindar, a la Carena, a les Àrees d’Educació del Consell Comarcal, a la Diputació de 
Barcelona i a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:21:26 al 02:33:34 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=8486.0 
 
 
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’ha presentat el present prec, que una vegada traduït a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Durant aquest mes ens han arribat moltes queixes en relació als patinets elèctrics, tot 
tipus d'infraccions, circulació temerària i danys a vianants, fins i tot en alguns casos 
enfrontaments entre vianants i conductors per mal ús de la persona que circula amb 
el patinet. 
 
Som conscients que és un problema difícil de controlar, que s'està informant i 
sancionant, i que ha passat poc temps encara perquè es vagi notant una millora. Però 
traslladem aquí el malestar que ens han fet arribar moltes persones i que per això 
sol·licitem que estudiï la possibilitat d'implantar senyalització advertint de les 
sancions, s'incrementi la informació sobre l'ús i la normativa, i s'incrementi la 
vigilància en zones en les quals hi ha major circulació de patinets. 

... 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=8486.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=8486.0
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 Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat dues preguntes, que una vegada 
traduïdes a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
 
Primera Pregunta 
... 
 
La Primera pregunta és referent a la digitalització dels consells de guerra del 
franquisme, la resposta que se'ns va donar sobre en què estat es trobava la 
digitalització va ser que una vegada identificada la llista de persones a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya es contacta amb l'Arxiu de Capitania General que no autoritza 
l'accés a aquests expedients a organismes o entitats, només a familiars. I que per a 
això se'ls intentava localitzar per a què accedissin a aquests expedients, fins i tot es 
nomenava a Tarda per si podia ajudar com a historiador local en la tasca de localitzar 
familiars.  
 
No sabem en aquest moment com està el tema i no dubtem de la bona voluntat de les 
persones que estan intentant dur a terme aquesta comesa, però el procediment no és 
aquest i des del nostre punt de vista es podria haver consultat a l'entitat que ha 
digitalitzat part d'aquests Consells de Guerra, que va ser qui va elaborar la moció i qui 
va lliurar en un CD als grups d'esquerres d'aquest Ajuntament.  
 
Cal dirigir-se al Tribunal Militar Tercer de Barcelona. Es truca, es passa la llista dels 
consells per a què els preparin i quan estiguin es passa a consultar o a digitalitzar. 
Aquesta ha estat la manera de digitalitzar els que ja estan fets a Cornellà i no és 
necessària una petició especial per un altre canal per ser Ajuntament ni tampoc 
necessari ser familiar. 
 
No obstant això, una companya va fer la consulta al citat Arxiu o Tribunal Militar 
Tercer de Barcelona i la resposta que li van donar va ser, que efectivament és el 
mateix procediment que un particular. Llistat nominal de les persones processades 
l'expedient de les quals es necessiti consultar, indicant el nom complet de la persona 
que farà la consulta ja que el correu electrònic el pot enviar una persona i ser una 
altra qui realitzi la consulta. 
 
Per això, tornem a preguntar si s'ha avançat en aquest tema que de no ser així 
esperem que la informació que acabem d'aportar sigui d'utilitat, ja que s'ha fet en 
alguns llocs, com per exemple en la Diputació de Huelva i seria un exemple que 
Cornella fos el primer ajuntament que el duu a terme a la Comarca i no quedi només 
en una declaració d'intencions o una notícia a un periòdic. 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
La segona pregunta és d'un grup de persones que observant com es talen els arbres 
que estan en males condicions ens pregunten quin és la seva destinació, si se li dóna 
utilitat per al tema de biomasses, es ven o té qualsevol altra utilitat. 

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

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’han presentat verbalment un prec i una pregunta que una vegada 
traduïts a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Prec 
... 
 
La ciutadania s’ha posat en contacte amb nosaltres i una de les coses que ens han fet 
arribar és la seva preocupació pel resultat i les conseqüències de la borrasca Gloria. 
 
Ens han fet arribar i és evident una de les deficiències importants que tenim a la 
ciutat i és l'estat de les voreres i de l'arbratge. Ens trobem que en moltes avingudes i 
fins i tot carrers, en polígons industrials també, les voreres estan aixecades i les 
calçades també i està afeblit el que és l’arrelament dels arbres en el sòl el que és un 
perill tant per a vehicles com per a vianants. I és evident que els danys han estat 
elevats. 
 
En previsió d'aquestes noves borrasques i aquests episodis de forts vents a causa del 
canvi climàtic preguem a l'Ajuntament que efectuï un estudi per a analitzar l'estat en 
concret dels carrers arbrats en què s'han detectat aquestes voreres i calçades 
aixecades per l'acció de les arrels i que procedeixi a la seva reparació. 

... 
 
Pregunta 
... 
 
En relació a la pregunta que vam presentar en el seu moment sobre la plaça Pallars 
en la qual ens queixàvem que desprès de diversos anys la plaça estava amb les arrels, 
havien aixecat la calçada, la vorera i eren impracticables. 
 
La resposta que se'ns va donar era que s'anaven a instal·lar unes malles antiarrels i 
que llavors el problema quedaria solucionat. 
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La qüestió és que hem visitat l'obra, hem vist els treballs, hem parlat amb 
l'encarregat de l'obra i les malles antiarrels ni estan ni les esperen, no s'han instal·lat. 
Ens ha dit que és impracticable i l'única cosa que s'ha fet és posar uns perfils 
metàl·lics de 35 cm que el que fan és delimitar la vorada i poc més. 
 
La pregunta és si realment el responsable de l’Àrea de Territori és conscient, sap que 
no s'han instal·lat?. Per què no s'han instal·lat? I si alhora és conscient que és una 
mesura insuficient i que en pocs anys el problema tornarà a sorgir. 

... 
 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Tindria una pregunta d'arbres i de patins també, de vehicles de mobilitat personal. 
 
En aquest cas, el dilluns ens assabentem per la premsa d'un estudi per part de 
l'Ajuntament que requerirà o demanarà una llicència administrativa per als patinets i 
vehicles de mobilitat personal per a circular per la ciutat. És una iniciativa que ens 
hagués agradat que ens haguessin consultat també als grups municipals i no 
assabentar-nos per la premsa. 
 
En principi entenem que en el seu dia ja vam secundar també l'aprovació d'aquesta 
nova ordenança, no entenem aquest nou requeriment amb una Ordenança tant 
recent, aprovada a finals del 2019. És cert que s’estan produint una sèrie, en aquest 
cas, d'accidents, una sèrie també de temeritats i circulació inadequada i be s'ha de 
passar a la sanció. 
 
El que ens sorprèn és aquest criteri d'aquesta llicència administrativa que es va ha 
sol·licitar. 

 
En aquest sentit, quan hem normalitzat un altre tipus de normatives com pot ser 
consensuat la zona de baixes emissions, etc... s'ha consensuat amb altres 
administracions veïnes aquesta llicència administrativa? Quin tràmit s'ha fet en 
aquest cas amb la DGT? I en què fase es troba aquesta iniciativa per a la llicència 
administrativa? 

... 
 
Respon l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
La resposta és senzilla, ens hem dirigit a qui té la competència perquè normative. 

... 
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Les intervencions relacionades amb aquesta pregunta i la seva resposta oral 
consten en la Vídeo Acta de la sessió, minut 02:27:35 al 02:29:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a22701708
5de1022000b?startAt=8855.0 
 
 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC/AM) 
 

 Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
Hem denunciat en moltes ocasions la saturació dels contenidors d’escombraries de la 
ciutat, bé sigui mitjançant precs i preguntes com mitjançant una moció. Fins que no 
disposem de la nova contracta de recollida d’escombraries, entenem que no es 
canviaran els contenidors, però vam demanar explícitament a l’aprovació de la 
pròrroga del servei que es revisessin els horaris i freqüències de recollides, per evitar 
les situacions de desbordament que es produeixen per tota la ciutat. A dia d’avui, la 
situació no ha canviat, i tan sols cal que caminin per la ciutat per evidenciar el que 
hem traslladat tantes vegades. 
 
Preguem que mentre no hi hagi l’adjudicació de la nova contracta de recollida 
d’escombraries, s’estudiïn i apliquin les mesures necessàries per evitar el 
desbordament continu de diversos contenidors d’escombraries de la ciutat, 
especialment els de recollida selectiva de paper i envasos i plàstics. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
El passat 5 de febrer el Comité Intercentros es va reunir amb els grups municipals que 
tenen representació a l’Ajuntament per traslladar les deficiències de diversa índole en 
els llocs de treball i els temes pendents del conveni actual dels treballadors/es, que no 
s’està complint ni desenvolupant. El PSC no va assistir a la reunió tot i que hi estava 
convidat. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=8855.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b7015a227017085de1022000b?startAt=8855.0
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En aquesta reunió se’ns va traslladar que havien demanat, en reiterades ocasions, 
reunió amb l’equip de govern per poder traslladar la situació i tractar tots els temes 
paralitzats del conveni. L’equip de govern no els ha emplaçat a cap data per reunir-se 
i arrel d’aquesta situació, la secció sindical de la UGT de l’Ajuntament de Cornellà va 
emetre un comunicat el passat dilluns 24 de febrer, fent palesa la situació de malestar 
per l’actitud del consistori i sol·licitant una reunió d’urgència al Comité Intercentres 
per estudiar mesures legals per incompliment del Conveni Col·lectiu. 
 
No atendre les sol·licituds dels treballadors i treballadores d’aquest ajuntament, ni 
tan sols citant-los per una reunió és una gran falta de respecte cap a els 
treballadors/es del consistori així com un incompliment flagrant de les competències 
que li pertoquen a l’equip de govern. 
 
Preguem es posin en contacte amb el Comité Intercentres i calendaritzin una reunió 
per la taula de seguiment del Conveni Col·lectiu. 

... 
 
 

 Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
La piscina de Can Millars va ser reformada entre finals del 2018 i principis del 2019. 
L’execució del projecte va durar 4 mesos més del que estava plantejat. L’import de la 
reforma va ser assumit majoritàriament per l’AMB amb un cost total de 3M€.  
 
Des de l’obertura de la piscina després de la reforma, s’han evidenciat mancances 
estructurals i defectes de construcció, com per exemple esquerdes, altaveus i 
sonorització que no funciona, l'aire condicionat no funciona, per a canviar un simple 
focus de la piscina gran cal buidar-la per a col·locar una bastida (quan només es 
buida una vegada a l’estiu). 
 
Fa unes setmanes es va buidar tota l’aigua de la piscina a través d’una esquerda. 
 
Es preveu demanar responsabilitats a l’empresa encarregada de les obres per la mala 
execució de la reforma i la qualitat del material utilitzat? Quan es finalitzarà el procés 
nou de reforma? 
 
Tota l’aigua filtrada, va anar a parar al subsòl? en aquest cas, es va estudiar la 
possibilitat de l’afectació de tants m3 a l’estructura dels fonaments de Can Millars i/o 
dels edificis colindants? 

... 
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Segona Pregunta 
... 
 
Arrel del temporal Glòria, diversos panells de les finestres de l’edifici de treball de Can 
Mercader van volar i arrel d’aquesta situació es van retirar tots. Això provoca que no 
hi hagi cap element que freni l’acció del sol i que aquest entri directament a les 
oficines, generant temperatures elevades i reflexes que dificulten el treball de les 
persones que hi treballen. 
 
Com i quan es pensa posar solució perquè els espais de treball siguin òptims? 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i trenta 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 26 de febrer de 2020, la qual ha estat aprovada en data 27 de maig  de 2020 i ha estat 
transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, 28 de maig de 2020. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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