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ACTA PLE NÚM. 8/2020 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE SETEMBRE 2020 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 30 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 30 de 
setembre de dos mil vint, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els 
termes legalment establerts, es reuneixen els membres integrants de 
l’Ajuntament Ple que a continuació es relacionen, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, pel procediment excepcional de sessió a distància per mitjans 
electrònics, sota la Presidència del senyor Alcalde i assistits per mi, la 
Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde Sr. Antonio Balmón Arévalo  
 
 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Antonio Martínez Flor 
 
Tinents/es d’Alcalde Sra. Emilia Briones Matamales 
 Sr. Sergio Fernández Mesa 
 Sra. Rocío García Pérez 
 Sr. Claudio Carmona Vargas 
 
Regidors/es Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
 Sr. Carles Alemany Lluis 
 Sr. Ismael Ciurana Sánchez 
 Sr. Manel Clavijo Losada 
 Sra. Estrella Corominas Molleja 
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 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sra. Elisabet García Petit 
 Sr. Ot García Ruiz 
 Sr. Sergio Gómez Márquez 
 Sra. Lidia Gómez Pla 
 Sra. Maria Carmen López Álvarez 
 Sra. Nelia Martínez Gallardo 
 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
 Sra. Aurora Mendo Sánchez 
 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 
 
Regidor Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència es declara oberta la sessió i, abans de passar a despatxar 
els assumptes que integren l’Ordre del Dia, es pregunta als assistents si es troben 
en territori espanyol, a efectes de donar compliment a les exigències contingudes 
a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Una vegada efectuades pels assistents les seves declaracions de trobar-se en 
territori espanyol, l’Alcaldia-Presidència indica que s’iniciï la presentació, debat i 
votació dels assumptes que integren l’Ordre del Dia d’aquesta sessió, que són els 
que a continuació es relacionen: 
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I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 7/2020, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE JULIOL D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 07/2020 

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

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:48 al 00:01:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=48.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=48.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=48.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Vots en contra: 
 

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

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

Donar compte decrets 

A efectes del seu coneixement, es dóna compte dels Decrets i Resolucions 
dictats per l’Alcaldia, el text literal dels quals és el següent: 
 
- Decret núm. 2384/2020 de data 21 d’agost 
... 
 
Atès que el senyor Julio Dario Macias Alberca, ocupa el lloc de treball de Tècnic de 
Manteniment, des del 01 de novembre de 1992, 
 
Atès que actualment compleix els requisits establerts per la legislació vigent, per 
poder-se acollir a aquesta modalitat de jubilació: 
 
- Va néixer el dia 24 de setembre de 1958, i té per tant 61 anys d’edat. 
- Té el temps requerit de cotització a la Seguretat Social. 
 
Atès l’acord signat en data 15 de juliol de 2020, amb el senyor Julio Dario Macias 
Alberca, segons el qual davant de la voluntat del treballador d’acollir-se a aquesta 
modalitat de jubilació amb efectes del dia 24 de juliol de 2020, es concertarà un nou 
contracte de treball a temps parcial amb una reducció de jornada del 50% respecte a 
la jornada de treball a temps complet que ve desenvolupant actualment, fixant que el 
percentatge de jornada a treballar anyalment fins a complir els 65 anys d’edat, en 
data 24 de setembre de 2023, el 50% de la jornada completa (823 hores i 30 minuts), 
la treballarà anyalment. 
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Atès que d’acord amb la legislació vigent, l’Ajuntament ha de concertar 
simultàniament un contracte de relleu amb un altre treballador en situació de 
desocupació o amb contracte de durada determinada concertat amb el propi 
Ajuntament als efectes de substituir la jubilació parcial del senyor Julio Dario Macias 
Alberca. 
 
Atès que no es disposa de cap llista d’ordre de preferència actualitzada que estableixi 
l’ordre de candidats/es que puguin cobrir de forma temporal absències o vacants de 
Tècnic/a de Manteniment, dins de la plantilla de personal funcionari i/o laboral, 
 
Atès que el lloc de treball de Oficial de 1a de manteniment, en quant a la seva 
cobertura és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 
19.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès el que estableix el Reial Decret 8/2015, article 215, on s’ aprova el text refós de 
la Llei General de la Seguretat Social, 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia núm.1918/2020, de data 1 de juliol, es va autoritzar la 
contractació laboral temporal per obra i servei determinat, del senyor Manuel Díaz 
Real com oficial 1a. Manteniment, per al desenvolupament del projecte del Pla 
d’actuació integral del barri Sant Ildefons, 
 
Atès que el senyor Manuel Diaz Real té els coneixements i les aptituds necessàries per 
la realització de les esmentades tasques, reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball d’oficial 1a Manteniment i ha mostrat interès 
en acceptar la proposta laboral de relleu que se li ha realitzat, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostaries 
07801500F1300000 i 07801500F1600000. 
 
Atès el que estableix l’article 39.3 de la Llei 39/15 en relació a la retroactivitat dels 
actes administratius, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
3622/19, de data 30 de setembre de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar mitjançant un contracte 
laboral de relleu un/a Oficial 1a. de Manteniment. 
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Segon.- Estimar la petició presentada per l’empleat laboral d’aquest Ajuntament, 
senyor Julio Dario Macias Alberca, perquè pugui passar a la situació de jubilació 
parcial amb efectes del dia 24 de juliol de 2020. 
 
Tercer.- Autoritzar que es concerti un contracte de treball a temps parcial amb el 
senyor Julio Dario Macias Alberca, amb una jornada laboral d’un 50% respecte a la 
jornada a temps complet fixada pel seu lloc de treball, fixant les retribucions a 
percebre d’acord amb aquest percentatge, amb efectes del dia 24 de juliol de 2020 i 
fins la data de la seva jubilació ordinària als 65 anys, en data 24 de setembre de 
2023, o bé fins que s’hagi de resoldre per algun dels supòsits establerts a l’article 24 
del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta 
modalitat contractual. 
 
Quart.- Establir que el percentatge del 50% de la jornada de treball a realitzar, 823 
hores i 30 minuts anyals, es faci d’acord a les necessitats del servei. 
 
Cinquè.- Autoritzar la contractació laboral no permanent del senyor MANUEL DIAZ 
REAL, mitjançant un contracte de treball de relleu, amb jornada del 100%, en qualitat 
d’ Oficial 1a. Manteniment per substituir al senyor Julio Dario Macias Alberca, que es 
jubila parcialment, amb efectes del dia 24 de juliol de 2020 i fins el dia 24 de 
setembre de 2023, data de jubilació ordinària de l’empleat substituït, o s’hagi de 
resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal 
al Servei de les Entitats Locals, aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost de l’exercici 2020: 
 
Partida pressupostària  Denominació Import 2020 
 
0780 1500F 1300000  LABORAL EVENTUAL/INSTAL.EN VIES PÚBLIQUES 12.211,30.- € 
0780 1500F 1600000 SEGURETAT SOCIAL/INSTAL.EN VIES PÚBLIQUES 4.046,79.- € 
 
 TOTAL COST 16.258,09.- € 

 
 
Setè.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball d’Oficial 1a. Manteniment, 
establint-li les retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el pacte de 
condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus 
Organismes Autònoms. 
 
Vuitè.- Comunicar la present resolució als interessats, al seu Cap, al Comitè 
d’Empresa i al Departament de Recursos Humans als efectes oportuns. 
 
Novè.- Retrotraure els efectes de la present resolució a la data 24 de juliol de 2020, 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 
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Desè. Dona compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que es celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la 
Generalitat i Butlletí Oficial de la Província 

... 
 
 
- Decret núm. 2491/2020 de data 4 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2716/2019 de 15 de juliol, es va procedir a 
designar els membres que, per delegació d’aquesta Alcaldia, havien d’assumir la 
presidència de Comissió de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic, i a adscriure, en 
qualitat de vocals, als diferents representants proposats pels Grups Polítics 
Municipals. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Portaveu del Grup Municipal Podemos, amb data de 
Registre d’entrada núm. 21782 de 10 de juliol, i correu de 15 de juliol, es proposa 
modificar el vocal titular i suplent d’aquest Grup municipal en la Comissió de 
Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Municipal 
Podemos, i en ús de les facultats que legalment tinc conferides. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent de la 
Comissió de Patrimoni Arquitectònic i Històric Artístic de Cornellà de Llobregat, que 
tot seguit es relacionen: 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 

- Titular: Senyora Maria Carmen López Álvarez 
- Suplent: Senyora Elisabet García Petit 

 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent la Comissió de Patrimoni Arquitectònic i 
Històric Artístic de Cornellà de Llobregat a les següents persones: 
 
 

 En representació del Grup municipal PODEMOS 
 

- Titular: Senyora Elisabet García Petit  
- Suplent: Senyor Mª Carmen López Álvarez 
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Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les regidores afectades i al Secretari 
delegat de la Comissió, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en 
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la 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. 2492/2020 de data 4 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3627/2019, de 30 de setembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Participació de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat d’òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no 
resolutiu, creat en conformitat amb el que disposaven llavors els articles 59 i 60 de la 
Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 9 de juliol d’enguany, el portaveu del Grup 
Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs), sol·licita modificar els 
seus representants en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Entitats del sector, 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups 
Polítics municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent del Ple 
del Consell Municipal de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a María Ángeles Guzmán Guzmán 
Suplent: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 
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Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de Serveis 
Socials de Cornellà de Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 
Suplent: Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament Polítiques Socials, als efectes escaients, i difondre el 
seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva 
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
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. 2493/2020 de data 4 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3625/2019, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 3894/2019, de 14 de novembre, 4860/2019 de 
4 de desembre i 610/2020, de 6 de febrer, es van designar els membres que havien 
d’integrar el Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 9 de juliol d’enguany, el portaveu del Grup 
Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs), sol·licita modificar els 
seus representants en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Entitats del sector, 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups 
Polítics municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent del Ple 
del Consell Municipal de la Cultura de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es 
relacionen: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Francisco Manuel Lobo Jiménez 
Suplent: Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 

 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Municipal de la Cultura de 
Cornellà de Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 
Suplent: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 

 
 
Tercer.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades i al Secretari del 
Consell, així com al Departament de Cultura, Joventut, Solidaritat i Cooperació, als 
efectes escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
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. 2494/2020 de data 4 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3624/2019, de 30 de setembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple Consell Comunitari de la Infància i 
l’Adolescència de Cornellà de Llobregat, d’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 d’aquest 
sector a la ciutat. 
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Atès que mitjançant escrit de data 9 de juliol d’enguany, el portaveu del Grup 
Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs), sol·licita modificar els 
seus representants en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Entitats del sector, 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups 
Polítics municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent del Ple 
del Consell Comunitari de la Infància i l’Adolescència de Cornellà de Llobregat, que tot 
seguit es relacionen: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Miguel Ángel Andreu Alcalá 
Suplent: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 

 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell Comunitari de la Infància i 
l’Adolescència de Cornellà de Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Pedro Millán Rodríguez 
Suplent: Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les persones afectades i a la Secretaria del 
Consell, així com al Departament de Família, als efectes escaients, i difondre el seu 
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
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. 

... 
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- Decret núm. 2495/2020 de data 4 de setembre 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3628/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pels Decrets d’Alcaldia núm. 4536/2019, de 14 de novembre, 4885/2019, de 
5 de desembre i 399/2020, de 27 de gener, es van designar els membres integrants 
del Consell Municipal de Salut de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 9 de juliol d’enguany, el portaveu del Grup 
Municipal del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs), sol·licita modificar els 
seus representants en aquest Consell. 
 
Atès que segons disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, els membres del Ple 
del Consell representatius dels Grups Polítics Municipals i de les Entitats del sector, 
seran nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú decret, a proposta dels Grups 
Polítics municipals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a vocals titular i suplent del Ple 
del Consell de Salut de Cornellà de Llobregat, que tot seguit es relacionen: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Felipe Javier Rayo Lunar 
Suplent: Senyor/a Ismael Ciurana Sánchez 

 
 
Segon.- Nomenar vocals titular i suplent del Ple del Consell de Salut de Cornellà de 
Llobregat a les següent persones: 
 

 En representació del Partit Ciutadans, Partido de la Ciudadania (Cs) 
 

Titular: Senyor/a Ismael Ciurana Sánchez 
Suplent: Senyor/a Daniel Martínez Rodríguez 

 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament 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. 
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Quart.- 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. 2544/2020 de data 15 de setembre 
... 
 
Atès que en data 25 de juny, aquesta Alcaldia va dictar una resolució amb número 
1812/2020 per la qual es prohibia la realització d’actes, festes i concentracions 
privades en l’espai públic ni a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors 
de barris i revelles, per tal de contribuir a reduir els contagis de la covid19, a la vista 
de les dades que es disposaven sobre la propagació de la pandèmia. 
 
Atès que cal recordar que estem en una situació greu que estem vivim des de 
l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i 
les successives pròrrogues efectuades a través dels Reials decrets 476/2020, de 287 
de març, 487/2020, de 10 d’abril, 492/2020, de 24 d’abril; 514/2020, de 8 de maig, i 
537/2020, de 22 de maig, dels que deriva un marc regulador que ha adoptat tot un 
seguit de mesures per garantir la salut i seguretat de la ciutadania per contenir la 
progressió de la malaltia, entre les quals s’inclou la limitació de la concentració a la 
via pública i del seu ús per part de les persones. 
 
Atès que l’article 6 del citat Reial Decret 436/2020, determina que cada administració 
conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels 
seus serveis per tal d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres 
dictades per l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici de 
les competències que s’atorga a les autoritats delegades.  
 
Atès que la situació a tot Catalunya, com a la resta de l’Estat, des de la finalització de 
l’estat Alarma ha generat que hi haguessin rebrots importants que ha calgut adoptar 
mesures específiques per cada territori en funció del seu nombre i la seva propagació.  
 
Atès, que en concret a Cornellà, conjuntament amb altres 14 municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, estem actualment afectats per les mesures especials en 
matèria de salut públic per a la contenció dels brots epidèmics, adoptades per la 
Generalitat de Catalunya inicialment en data 17 de juliol, per la Resolució del 
Departament de Salut SLT/1746/2020 que segueix en vigor, amb algunes variables 
aprovades en les seves posteriors pròrrogues. 
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Atès a més que per Resolució del mateix Departament, donades les circumstàncies 
que es donaven en tot Catalunya es va dictar la SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la 
qual es van establir noves mesures de restricció, tant de caràcter general com 
específic, per fer front a l'evolució de l'epidèmia de COVID-19 a tot el territori de 
Catalunya, aprovades per unanimitat pel Ple del Consell Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salut, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per 
respondre davant la situació d'especial risc derivada de l'increment de casos positius 
per COVID-19.  
 
Atès que l’aprovació del bloc normatiu estatal i autonòmic en matèria de contenció 
de la COVID-19 impliquen l’adopció de mesures que afecten tant la circulació de 
persones com la realització d’activitats lúdiques i socials, amb l’objectiu de protegir la 
salut de les persones i prevenir l’expansió de la malaltia. 
 
Atès que des de l’Ajuntament es fa un seguiment de l’evolució de la pandèmia, partint 
dels informes que es van obtenint del Departament de Salut de la Generalitat i en els 
diferents espais de comunicació que s’han obert entre les dues Administracions- 
 
Atès que des de la finalització de la Fase 3 de l’Estat de Alarma, del seguiment diari 
que s’està realitzant s’ha detectat rebrots importants que per poder-los combatre 
s’han adoptat mesures específiques, algunes d’elles assenyalades anteriorment. 
 
Atès que la situació, en l’àmbit local, ens obliga a extremar les mesures restrictives 
per tal de garantir la no paralització del conjunt de l’activitat econòmica a la ciutat, 
preveien que ens tocarà conviure amb aquesta circumstància durant un cert temps, 
 
Vist els informes emesos pel Cap de la Guàrdia Urbana, Cap de Gestió de Salut Pública 
i per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Administració d’Espai Públic, 
dels quals es desprèn la necessitat, als efectes de prevenir nous contagis de COVID 19, 
que es restringeixi les activitats socials en la via o espais públics. 
 
Atès l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia, amb caràcter indelegable, la competència per 
adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofe o infortunis 
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant 
immediatament compte al Ple. 
 
Per això, en base a les competències que tinc conferides com Alcalde de Cornellà de 
Llobregat,  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Prorrogar els efectes del Decret d’aquesta Alcaldia numero 2020/1812 de 
data 25 de juny de 2020 en principi i amb caràcter general fins al dia 31 de desembre 
2020, i en conseqüència establir que segueixen en vigor les limitacions fixades i que es 
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reprodueixen, que són les de no poder realitzar-se actes institucionals públics; ni 
autoritzar i cooperar amb actes, festes i concentracions privades a l’espai. públic, o a 
les instal·lacions municipals, incloses les festes majors dels barris. No obstant, es 
podrà atorgar autoritzacions específiques, amb caràcter excepcional i en termes 
d’igualtat, quan la seva finalitat estigui justificada com a necessària i rellevant per la 
comunitat, i compleixin les mesures sanitàries, higièniques i de seguretat dictades per 
les autoritats sanitàries, de seguretat i protecció civil dels àmbits estatal, autonòmic i 
municipal.  
 
Segon.- Donar màxima difusió de la present resolució, en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació en la Seu electrònica municipal- Portal de 
Transparència. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en 
aplicació de l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Quart.- Comunicar aquest Decret a tots els Departaments i Àrees municipals, i als 
regidors i regidores amb competències delegades d’aquesta Alcaldia a efectes del seu 
compliment. 

... 
 
 
- Decret núm. 2582/2020 de data 18 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir la reducció d’un quart de la jornada de treball de la 
senyora Montserrat Fortes Martínez, que ocupa un lloc de treball d’educador/a 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, als efectes de garantir el normal funcionament 
del centre, 
 
Atesa la inexistència de cap llista d’ordre de preferència actualitzada per poder cobrir 
absències o vacants d’educador/a especialitzat/ada,  
 
Atès que la Sra. Paula Martin García, ha mostrat la seva disponibilitat i interès per la 
proposta de contractació laboral temporal i té les qualitats i aptituds necessàries per 
desenvolupar les tasques d’Educador/a Especialitzat/da de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai 
 
Ates que la Sra. Paula Martin García reuneix les condicions i té les capacitats 
requerides per ocupar el lloc de treball d’educador/a especialitzat 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada suplència per 
poder garantir el normal funcionament del servei i les dificultats de disposar 
candidats/tes interessats/des en assolir aquestes funcions, es fa necessari recórrer a 
persones que ja han treballat en qualitat d’Educador/a Especialitzat/da 



 16 

 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del Reial Decret 2/2015 de 23 d’octubre pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, l’article 10.1. b) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques en relació a la retroactivitat dels actes favorables als 
interessats, 
 
Atès que el lloc de treball d’educador/a especialitzat, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
3622/19, de data 30 de setembre de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per la contractació d’un/una Educador/a 
Especialitzat/da per cobrir la reducció d’un quart de la jornada de treball de la 
senyora Montserrat Fortes Martinez, a l’Escola Especial Virolai 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial de la senyora 
Paula Martin García, en qualitat d’educador/a especialitzada per cobrir la reducció 
d’un quart de la jornada de treball de la titular del lloc de treball senyora Montserrat 
Fortes Martinez, amb efectes 14 de setembre de 2020 i fins a la reincorporació de 
l’empleada substituïda o fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o bé fins que s’hagués 
de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals  
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’Educador/a 
Especialtitzat/da de l’escola d’educació especial Virolai , establint-li les retribucions i 
la resta de condicions de treball establertes en el pacte de condicions de treball del 
personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
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Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 14 de setembre de 2020 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 2583/2020 de data 18 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir la reducció d’un quart de la jornada de treball de la 
senyora Vanesa Ruiz Alvarez, que ocupa un lloc de treball d’educador/a l’Escola 
d’Educació Especial Virolai, als efectes de garantir el normal funcionament del centre, 
 
Atesa la inexistència de cap llista d’ordre de preferència actualitzada per poder cobrir 
absències o vacants d’educador/a especialitzat/ada, 
 
Atès que la Sra. Laura Selva Lara, ha mostrat la seva disponibilitat i interès per la 
proposta de contractació laboral temporal i té les qualitats i aptituds necessàries per 
desenvolupar les tasques d’Educador/a Especialitzat/da de l’Escola d’Educació 
Especial Virolai 
 
Ates que la Sra. Laura Selva Lara reuneix les condicions i té les capacitats requerides 
per ocupar el lloc de treball d’educador/a especialitzat 
 
Atesa la necessitat de cobrir amb la màxima urgència l’esmentada suplència per 
poder garantir el normal funcionament del servei i les dificultats de disposar 
candidats/tes interessats/des en assolir aquestes funcions, es fa necessari recórrer a 
persones que ja han treballat en qualitat d’Educador/a Especialitzat/da 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals així com l’article 12 del Reial Decret 2/2015 de 23 d’octubre pel qual 
s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors, l’article 10.1. b) del Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques en relació a la retroactivitat dels actes favorables als 
interessats, 
 
Atès que el lloc de treball d’educador/a especialitzat, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m'han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
3622/19, de data 30 de setembre de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 9 d’octubre de 2019. 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per la contractació d’un/una Educador/a 
Especialitzat/da per cobrir la reducció d’un quart de la jornada de treball de la 
senyora Vanesa Ruiz Álvarez, a l’Escola Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps parcial de la senyora 
Laura Selva Lara, en qualitat d’educador/a especialitzada per cobrir la reducció d’un 
quart de la jornada de treball de la titular del lloc de treball senyora Vanesa Ruiz 
Álvarez, amb efectes 14 de setembre de 2020 i fins a la reincorporació de l’empleada 
substituïda o fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o bé fins que s’hagués de resoldre 
per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’Educador/a 
Especialitzat/da de l’escola d’educació especial Virolai , establint-li les retribucions i la 
resta de condicions de treball establertes en el pacte de condicions de treball del 
personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
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Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 14 de setembre de 2020 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 2590/2020 de data 21 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir un lloc de treball de Mestre de l’EMEE Virolai, 
com a conseqüència de la incapacitat temporal de la senyora M.Teresa Calzada, als 
efectes de garantir el normal funcionament del centre, 
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de mestres d’educació especial per poder garantir les substitucions d’aquesta 
especialitat a l’Escola d’Educació Especial Virolai,  
 
Atès que la senyora Marta Saez Cerezo, ha mostrat la seva disponibilitat i interès per 
la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les qualitats i 
aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de mestre d’educació especial de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que la senyora Marta Saez Cerezo té els coneixements i les aptituds necessàries 
per a la realització de les tasques de mestre d’educació especial, 
 
Atès que el lloc de treball de Mestre d’educació especial en quant a la seva cobertura 
és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Dos de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07802320D1310000 i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
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Atès el que estableix l’article 39.3 de la Ley 39/15 en relació a la retroactivitat dels 
actes administratius, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a mestre 
d’educació especial per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps complert de la senyora 
Marta Saez Cerezo, en qualitat de Mestre d’educació especial, per cobrir la 
incapacitat temporal de la senyora Maria Teresa Calzada, amb efectes 14 de 
setembre de 2020 i fins a la seva reincorporació o bé fins que s’hagué de resoldre per 
qualsevol dels supòsits recollits en l'article 24 del Reglament del Personal al Servei de 
les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de mestre d’educació 
especial de l’EMEE Virolai, establint-li les retribucions i la resta de condicions de 
treball establertes en el pacte de condicions de treball del personal de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Quart.- Abonar el concepte productivitat d’octubre regularitzat d’acord al criteri 
establert al Decret d’Alcaldia núm. 243/07, de data 25 de gener de 2007 que regula el 
prorrateig de la paga d’octubre amb efectes del dia d’inici del contracte / 
nomenament i fins a la finalització del mateix. 
 
Cinquè.- Comunicar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al Comitè 
d’empresa i al Departament de Personal als efectes adients. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes de la present resolució a la data 14 de Setembre de 
2020, en aplicació de l’article 39.3 de la Ley 39/15 

... 
 
- Decret núm. 2598/2020 de data 22 de setembre 
... 
 
Vist l’informe del Coordinador de Dinàmiques Educatives del Departament d’Educació 
d’aquest Ajuntament en el qual es manifesta la necessitat de contractar un/a 
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psicomotricista per poder cobrir els diferents permisos de la senyora Esther Martin 
Cantero, als efectes de garantir el bon funcionament del servei,  
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de psicomotricistes per poder garantir les substitucions d’aquesta especialitat a 
l’Escola d’Educació Especial Virolai,  
 
Atès que la senyora Andrea Pacheco Gonzalez, ha mostrat la seva disponibilitat i 
interès per la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les 
qualitats i aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de psicomotricista de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de Psicomotricista de l’Escola d’Educació Especial Virolai, en 
quant a la seva cobertura és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les 
previsions de l’article 19. Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2018, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Ley 39/15 de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en relació a la retroactivitat dels actes 
favorables als interessats, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
Psicomotricista per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal d’interinitat de la senyora Andrea 
Pacheco González en qualitat de psicomotricista de l’Escola d’Educació Especial 
Virolai, per què substitueixi a la senyora Ester Martín Cantero amb efectes 14 de 
setembre i fins a la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del curs escolar 
2020/2021, o fins que s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en 
l’article 24 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a 
aquesta modalitat contractual. 
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Tercer.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball de psicomotricista de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, establint-li les retribucions i la resta de condicions 
de treball establertes en el conveni que els hi es d’aplicació. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost dels exercici 2020: 
 
Partida pressupostària Denominació Import 2020 
 
0780 3230D 1310000 Laboral eventual/E.E.E. Virolai 7.011,19 
0780 3230D 1600000 Seguretat Social/ E.E.E. Virolai 2.591,33 
 
 TOTAL COST 9.602,52 

 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al del 
Departament Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 14 de setembre de 2020 
en aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 

... 
 
 
- Decret núm. 2604/2020 de data 22 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat de cobrir un lloc de treball d’educador/a especialitzat/da de 
l’Escola d’Educació Infantil Virolai, com a conseqüència de la suspensió contractual de 
la senyora Ainoa Perera Iglesias, als efectes de garantir el normal funcionament del 
servei, 
 
Atès que el lloc de treball a cobrir es troba recollit dintre de la relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal en la seva sessió de data 28 de 
març de 2019, als efectes del que disposa l’article 9 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya, 
 
Atès que no es disposa de cap llista d’ordre de preferència actualitzada per poder 
cobrir de forma temporal absències o vacants d’educador/a especialitzat dins de la 
plantilla de personal, es fa del tot necessari recórrer a la contractació de persones que 
hi hagin treballat amb anterioritat en l’Escola d’Educació Especial Virolai en qualitat 
d’educadors/es especialitzats/des, 
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Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
 
Atès que el lloc de treball de d’educador/a especialitzat/da de l’Escola Virolai, en 
quant a la seva cobertura és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les 
previsions de l’article 19. Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2018, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú 
de las Administracions Publiques en relació a la retroactivitat dels actes favorables als 
interessats, 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2019/3622 de data 30 de setembre, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 9 d’octubre de 2019, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar temporalment i interinament 
a un Educador/a Especialitzat de l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal d’interinitat de la senyora LAURA 
RUEDAS ALCAIDE en qualitat d’educadora especialitzada de l’Escola Virolai, per què 
substitueixi a la senyora Ainoa Perera Iglesias amb efectes 14 de setembre de 2020 i 
fins a la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o fins 
que s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat 
contractual. 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostaries que s’indicaran 
del pressupost dels exercici 2020: 
 
Partida pressupostària Denominació Import 2020 
 
0780 3230D 1310000 Laboral eventual/E.E.E. Virolai 6.049,39 
0780 3230D 1600000 Seguretat Social/ E.E.E. Virolai 2.235,85 
 
 TOTAL COST 8.285,24 
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Quart.- Adscriure a l’esmentada empleada al lloc de treball d’educador/a 
especialitzat/da de l’Escola d’Educació Especial Virolai, establint-li les retribucions i la 
resta de condicions de treball establertes en el pacte de condicions de treball del 
personal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’interessada, al seu Cap, al Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Sisè.- Retrotraure els efectes d’aquesta resolució a la data 14 de setembre de 2020 en 
aplicació de l’article 39.3 de la Llei 39/15. 
 
Setè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:40 al 00:07:32 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=100.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- RATIFICAR EL DECRET I RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA QUE A 
CONTINUACIÓ ES RELACIONA. 

Ratificar decrets 

Per la Secretària de la Corporació i a efectes de la seva ratificació, es dóna 
lectura del Decret i Resolució dictat per l’Alcaldia, el text literal del qual és el 
següent: 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=100.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=100.0
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- Decret núm. núm. 2164/2020 de data 23 de juliol 
... 
 
Vist el contingut de la RESOLUCIÓ SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual 
s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, 
el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just 
Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 
 
Vist el Decret número 2020/1259, de 25 de març, mitjançant el qual l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat va aprovar la suspensió, fins un mes després de la finalització 
de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el règim 
sancionador previst al Capítol 4 i la disposició transitòria segona de l’Ordenança 
relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà 
de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire. 
 
Atès que novament aquesta situació d’excepcionalitat i d’emergència provocada pel 
Covid-19 i l’impacte dels seus efectes en el municipi de Cornellà de Llobregat 
incideixen directament en la prestació dels serveis i l’activitat municipal i justifiquen i 
obliguen a que, per tal d’evitar, tant com sigui possible, que es produeixin 
aglomeracions de persones en el transport públic que puguin facilitar la transmissió 
del virus, s’hagi d’ampliar la suspensió de la data a partir de la qual s’ha d’aplicar el 
règim sancionador de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de 
determinats vehicles a la ciutat, prevista inicialment per al dia 1 d’abril de 2020 
(publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de febrer de 2020) 
fins el 15 de setembre de 2020.  
 
Vist el que s’estableix a l’article 8.2 de l’Ordenança relativa a la restricció de la 
circulació de determinats vehicles a la ciutat, que preveu que amb caràcter 
excepcional, per raons d’interès general, pot autoritzar-se l’accés a la ZBE, mitjançant 
resolució motivada de l’alcalde o alcaldessa 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals relatiu a la 
necessitat d’ampliar la suspensió de l’entrada en vigor del règim sancionador de 
l’esmentada Ordenança. 
 
En virtut de les raons exposades en l’exposició de motius i de conformitat a les 
atribucions que em confereix l'art.21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Ampliar fins el 15 de setembre d’enguany la suspensió del règim sancionador 
aprovada per Decret d’Alcaldia número 2020/1259 de 25 de març, previst al Capítol 4 
i la disposició transitòria segona de l’ Ordenança relativa a la restricció de la circulació 
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de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l’objectiu de 
preservar i millorar la qualitat de l’aire. 
 
Segon.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Publicar el contingut de la present resolució a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament i a la web municipal, per a general coneixement 
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple Municipal que es celebri 
per a la seva ratificació. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de la present resolució a tota la Corporació Municipal. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:07:33 al 00:08:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=453.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació és ratificat per majoria absoluta 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, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=453.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=453.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT QUART.- PRORROGAR PER L’EXERCICI 2021 EL “PLA TRANSVERSAL DE 
POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2016-2020” APROVAT PEL PLE EN SESSIÓ DE DATA 
27 D’OCTUBRE DE 2016.- 

Prorrogar per a l’exercici 2021 el 
“Pla Transversal de Polítiques 
d’Igualtat 2016-2020” 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va constituir el Consell Municipal de 
la Dona com un instrument de participació activa i amb la finalitat de promoure les 
accions adreçades a les dones, sent una de les seves prioritats la creació del Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones, el qual està en funcionament des de l’any 
1995. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà considera d’interès social l’activitat del Centre 
d’Informació, assessorament i orientació laboral a dones així com les accions a favor 
de la igualtat d’oportunitats dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà ha desenvolupat el Pla Transversal de Polítiques 
d’Igualtat per les Dones de Cornellà des de l’any 2004 amb l’objectiu de potenciar la 
igualtat d’oportunitats i prevenir la discriminació per raó de sexe a la Ciutat de 
Cornellà, desenvolupant diferents accions des de les diferents àrees municipals i 
afavorint mecanismes de participació per que les dones tinguin un paper més actiu en 
els diferents àmbits de la Ciutat. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar pel Ple de 25 de març de 
2010, el Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2010-2015. 
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Atès la pròrroga que es va fer per l’expedient 2016 del Pla Transversal de Polítiques 
d’Igualtat 2010-2015. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al llarg de l’any 2015 ha realitzat 
l’avaluació del Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2010-2015 i la elaboració del 
nou Pla. 
 
Atès que l’Ajuntament va aprovar pel Ple de 27 d’octubre de 2016 el Pla Transversal 
de Polítiques d’Igualtat 2016-2020, que ha estat el instrument adequat per poder 
donar compliment als objectius fixats per l’equip de Govern municipal. 
 
Atès que el projecte de “Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat” té com objectiu 
continuar treballant en potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir la discriminació 
per raó de sexe a la Ciutat de Cornellà. 
 
Atès que és intenció d’aquest Ajuntament prorrogar amb les mateixes condicions per 
l’any 2021 l’actual “Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat”. 
 
Vist l’informe de la Cap de Gestió de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i de la Tinenta 
d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Educació. 
 
Per tot l’exposat aquesta Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar per l’exercici 2021 el “Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 
2016-2020” aprovat pel Ple en sessió de data 27 d’octubre de 2016, per continuar 
treballant amb l’objectiu de potenciar la igualtat d’oportunitats i prevenir la 
discriminació per raó de sexe a la Ciutat de Cornellà, desenvolupant diferents accions 
des de les diferents àrees municipals i desenvolupar diferents accions des de les 
diferents àrees municipals i afavorint mecanismes de participació per que les dones 
tinguin un paper més actiu en els diferents àmbits de la Ciutat. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, Àrea d’Atenció a les 
persones, Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils, a l’Institut Català de les Dones, 
pel seu coneixement. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquests acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:08:43 al 00:12:57 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=523.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=523.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=523.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA PRIMERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL 
“SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS, JARDINS, 
PLACES ENJARDINADES I ALTRES ESPAIS VERDS PÚBLICS DE LA CIUTAT DE 
CORNELLÀ DE LLOBREGAT”, ADJUDICAT A “TECSALSA”.- 

Aprovar la primera pròrroga del 
contracte del “Servei de 
conservació, manteniment i 
neteja dels parcs, jardins, places 
enjardinades i altres espais verds 
públics de la Ciutat de Cornellà de 
Llobregat. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Serveis 
Objecte del contracte: Primera pròrroga contracte dels Servei de conservació, 
manteniment i neteja dels parcs, jardins, places enjardinades i altres espais verds 
públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert - Harmonitzat 
Forma d’adjudicació: : Millor relació qualitat - preu 
 
Vist l’informe del Tècnic Via Pública d’Espai de data 28 d’agost  de 2020 amb el vist i 
plau de la seva Regidoria relatiu a la Primera pròrroga contracte dels Servei de 
conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins, places enjardinades i altres 
espais verds públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat concertat amb “TECSALSA”, 
segons Acord de JGL de data 27 de setembre de 2018. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “TECSALSA” amb registre d’entrada núm. 24271, de data 29 
de juliol de 2020 mitjançant el qual  accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
El Ponent de la Comissió Informativa de Presidència i Economia proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la Primera pròrroga contracte dels Servei de conservació, 
manteniment i neteja dels parcs, jardins, places enjardinades i altres espais verds 
públics de la ciutat de Cornellà de Llobregat, adjudicat segons Acord de JGL de data 
27 de setembre de 2018 a “TECSALSA”, per un pressupost de 5.379.562,46€ euros, 
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IVA inclòs, pel període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 
2022. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
 
Exercici Partida Pressupostària Import (IVA inclòs)  
 
2020 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds 131.110,35.- euros 
2020 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds 79.460,82.- euros 
2020 0112 1510D 2150000 Reparació mobiliari urbà 13.577,27.- euros 
2021 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds  1.573.324,16.- euros 
2021 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds 953.529,80.- euros 
2021 0112 1510D 2150000 Reparació mobiliari urbá 162.927,27.- euros 
2022 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds  1.442.213,81.- euros 
2022 0112 1710A 2279900 Cons. Jardins i zones verds 874.068,98.- euros 
2022 0112 1510D 2150000 Reparació mobiliari urbà 149.350,00.- euros 
 
 Total: 5.379.562,46 €.- euros (IVA inclòs) 

 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
 
Tercer.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte al Registre Públic de 
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini dels 
tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 CSP de 8 de novembre difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, en compliment i amb l’abast del que disposa la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
i Bon Govern de Catalunya. 
 
Quart.-Comunicar el present acord al Departament d’Espai Públic i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:12:58 al 00:15:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=778.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=778.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=778.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS NÚMS. 18 I 19 PER L’EXERCICI 2020.- 

Aprovar provisionalment la 
modificació de les Ordenances 
Fiscals núm. 18 i 19 per l’exercici 
2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la modificació proposada de les Ordenances Fiscals núms. 18 i 19 de l’exercici 
2020, per tal de readequar-les a la situació generada amb motiu de l’evolució de la 
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, que ja va originar l’entrada en vigor del 
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Real Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la 
gestió de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i al Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i 
social de la Covid-19. 
 
Atès el que disposa l’article 178.1 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, en 
concordança amb el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, referent al procediment a  seguir en l’aprovació de les Ordenances, així 
com l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de les Hisendes Locals, relatius a l’ordenació de tributs per les 
Corporacions Locals. 
 
Vist que les modificacions proposades de les Ordenances Fiscals núms. 18 i 19 de 
l’exercici 2020 resulten indispensables per a la protecció de l’interès general i 
constitueixen mesures complementàries a les ja adoptades per a fer front a l’impacte 
econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ja que durant l’estat 
d’alarma moltes de les activitats que conformen el teixit productiu local es van veure 
abocades al tancament obligat per les mesures establertes pels poders públics. 
 
Posteriorment, des de la finalització de l’estat d’alarma els rebrots de contagis 
experimentats durant els mesos de juliol i agost han comportat noves mesures de 
prevenció que continuen vigents a dates d’ara i que han comportat la limitació 
d’aforaments i horaris, distorsionant el desenvolupament normal dels serveis i les 
activitats comercials, en relació a les que ja es van veure obligades a tancar amb 
motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es va 
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals núms. 18 i 
19 de l’exercici 2020, segons el que s’indica a continuació: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB DIVERSES ACTIVITATS. 
 
Actualment disposa:  
 
Disposició transitòria 
 
En relació als aprofitaments a què es refereix l’art. 9.3 d’aquesta Ordenança, 
suspendre l’aplicació de les tarifes corresponents durant el període comprés entre l’1 
de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos, respecte als 
establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament de les seves 
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activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19. 
 
Suspendre pels mateixos motius i pel període del 14 de març de 2020 al 30 de 
setembre de 2020, l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al 
servei d’establiments de restauració. 
 
I amb aquesta modificació disposarà que:  
 
Disposició transitòria 
 
En relació als aprofitaments a què es refereix l’art. 9.3 d’aquesta Ordenança, 
suspendre l’aplicació de les tarifes corresponents durant el període comprés entre 
l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos, respecte als 
establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament de les seves 
activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada per 
la Covid-19. 
 
Suspendre pels mateixos motius i pel període del 14 de març de 2020 al 31de 
desembre de 2020, l’aplicació de les tarifes per l’ocupació de terrenys d’ús públic al 
servei d’establiments de restauració. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 
TAXA PER L’APROFITAMENT I SERVEIS DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
Actualment disposa: 
 
Disposició transitòria 
 
En relació a les concessions d’aprofitaments a què es refereix l’art. 9.2 d’aquesta 
Ordenança, suspendre l’aplicació de les tarifes establertes durant el període comprés 
entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos. respecte als 
establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament de les seves 
activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 14 de març, 
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel 
Covid-19. 
 
I amb aquesta modificació disposarà que:  
 
Disposició transitòria 
 
En relació a les concessions d’aprofitaments a què es refereix l’art. 9.2 d’aquesta 
Ordenança, suspendre l’aplicació de les tarifes establertes durant el període 
comprés entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, ambdós inclosos. 
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respecte als establiments i/o serveis que han vist impossibilitat el desenvolupament 
de les seves activitats amb motiu de l’entrada en vigor del Real Decret 463/2020 de 
14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19. 
 
 
Segon.- Exposar el present acord al Tauló d’Anuncis d’aquest Ajuntament durant 
trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en un Diari de gran difusió de la província. 
 
Dins d’aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. 
 
Tercer.- Disposar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat 
termini d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional s’entenguin 
com a definitius. 
 
Quart.- Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent els provisionals 
elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions es 
publiquin en el Butlletí Oficial de la Província i que posteriorment entrin en vigor el dia 
següent al de la seva publicació. 
 
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, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:15:36 al 00:17:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=936.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=936.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=936.0
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PUNT SETÈ.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 18/2020 DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE 
TRESORERIA, BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE DESPESES I NOUS INGRESSOS.- 

Aprovar la modificació de crèdit 
núm. 18/2020 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front al contracte 
d’emergència per reparar els danys causats a l’edifici Can Gaya per una inundació, 
per un import de 13.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament de Guàrdia Urbana, per fer front a les 
despeses originades per la reparació dels vehicles del departament, per un import de 
9.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament d’Acció Social, per fer front a les comissions bancàries de 
les targetes moneder mitjançant les quals s’han atorgat ajuts per cobrir necessitats 
bàsiques, per un import de 3.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Servei Jurídic i Administratiu de Política Territorial, per 
fer front al pagament de factures corresponents al lloguer de 26 habitatges cedits a 
l’Ajuntament, per un import de 197.178,74 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria amb finançament afectat del Departament de Medi Ambient, per fer front 
al pagament a cinc empreses, de la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons 
industrials, per un import de 12.861,85 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i serveis, per fer front a les despeses de 
consum d’aigua, per un import de 101.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament d’Acció Social, per fer front a l’abonament dels serveis 
prestats per l’empresa Iniciatives i Programes d’acord amb la declaració de fermesa 
de la sentència de data 25/04/2020 pel Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, per un import de 33.219,20 euros. 
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Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb 
càrrec al romanent de tresoreria del Departament de Manteniment i serveis, per fer 
front a diferents compromisos adquirits, per un import de 197.500,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Gestió Administrativa General, per fer front a les 
despeses originades per l’adquisició del vestuari de la Brigada Municipal, per un 
import de 12.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Recursos Jurídics, per fer front al nou contracte 
d’assegurances i a la pròrroga del contracte vigent, per un import de 34.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front a la necessitat 
d’adquirir material de protecció a causa de la pandèmia del COVID-19, per un import 
de 75.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Gestió Administrativa General, per fer front a les 
despeses originades per l’adquisició del vestuari de la Guàrdia Urbana, per un import 
de 74.756,50 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament d’Educació, per fer front a l’augment de les despeses 
originades per la pandèmia del COVID-19, per un import de 10.300,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del Departament de Cultura, per cobrir l’oferta cultural que 
garanteixi l’entreteniment dels ciutadans, per un import de 14.300,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a nous ingressos 
no previstos al pressupost del Departament de Família, per potenciar polítiques 
d’acompanyament a la població vulnerable i mitigar mancances generades per la 
pandèmia del COVID-19, per un import de 6.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Comerç i Turisme, per fer front a les despeses per 
l’atorgament d’ajuts al comerç a causa de l’impacte econòmic produït per la 
pandèmia del COVID-19, per un import de 240.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Gestió Tributària, per fer front a la despesa econòmica 
de l’exercici 2020 per l’atorgament d’ajuts d’I.B.I., Plusvàlua, Emprenedors i Bens 
Catalogats, per un import de 80.000,00 euros. 
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Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2020. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
El President de la Comissió Informativa d’Economia i Innovació, de conformitat amb el 
que estableix l’article 16.1.a) de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2020, i 
vist el dictamen favorable de l’esmentada Comissió, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2020  per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, a 
baixes per anul·lació de despeses i a nous ingressos no previstos al pressupost, segons 
el següent detall i resum per capítols que figura a continuació: 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.9330B.6320000 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 180.000,00 13.000,00 0,00 193.000,00 
0112.1710A.2210101 SUBMNISTRAMENT AIGUA EXTERIOR 2.590.000,00 101.000,00 0,00 2.691.000,00 
0112.1532A.6190001 PROGRAMA PROJECTES URBANS 115.000,00 36.000,00 0,00 151.000,00 
0112.3230B.6320008 ACTUACIONS CEIPS 100.000,00 15.000,00 0,00 115.000,00 
0112.1710A.2100000 CONSERVACIO JARDINERIA 100.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 
0112.9330B.2120000 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS 84.700,00 4.000,00 0,00 88.700,00 
0112.3230B.2120001 CONSERVACIO I REPARACIO ESCOLES 110.000,00 1.000,00 0,00 111.000,00 
0112.9330C.2270000 C.P.S./NETEJA CENTRES 4.225.499,00 98.900,00 0,00 4.324.399,00 
0112.1600A.2219900 SUBMINISTRAMENT MATERIAL 

CLAVEGUERAM 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 
0112.1510D.2219900 MATERIAL ESPECIAL MANTENIMENT 200.980,00 75.000,00 0,00 275.980,00 
0200.3200A.2130000 CONSERV.MAQUINARIA I UTILS/EDUCACIO 2.000,00 600,00 0,00 2.600,00 
0200.3230C.2200001 MATERIAL TECNIC OFICINA/ESCOLES 

BRESSOL 2.622,00 700,00 0,00 3.322,00 
0200.3260D.2270600 TREBALLS EXTERNS/UNED 3.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00 
0200.3200A.2269902 DESPESES DIVERSES/EDUCACIO 9.000,00 5.000,00 0,00 14.000,00 
0332.2311C.3590000 COMISSIONS BANCARIES/TARGETES 

MONEDER 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
0332.2311B.2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 129.691,00 33.219,20 0,00 162.910,20 
0118.2310B.2020001 ARRENDAMENTS A. SOCIAL/AGENCIA 

HABITATGE DE CATALUNYA 98.000,00 197.178,74 0,00 295.178,74 
0776.4301A.4800001 SUBVENCIO AL COMERÇ LOCAL COVID19 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 
0777.2311C.4800000 AJUTS FISCALS/IBI 60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 
0777.2311C.4800001 AJUTS FISCALS/IIVTNU 25.000,00 20.000,00 0,00 45.000,00 
0777.2411B.4800000 AJUTS FISCALS/EMPRENEDORS 65.000,00 25.000,00 0,00 90.000,00 
0777.3360A.4800000 AJUTS FISCALS/BENS CATALOGATS 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 
0778.1500C.2210401 VESTUARI MANTENIMENT 25.000,00 12.000,00 0,00 37.000,00 
0778.1320A.2210401 VESTUARI GUARDIA URBANA 138.000,00 74.756,50 0,00 212.756,50 
0785.9200I.2240000 ASSEGURANCES/RECURSOS JURIDICS 310.000,00 34.000,00 0,00 344.000,00 
 
 TOTAL DESPESES  1.070.954,44 0,00 



 
 

 
 

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

 

 39 

 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES 

GENERALS 4.148.513,64 1.070.954,44 0,00 5.219.468,08 
 
 TOTAL INGRESSOS  1.070.954,44 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0556.1700A.7700000 SUBV.MILLORA INFRAESTRUCTURES 

POL.INDUSTRIALS 0,00 12.861,85 0,00 12.861,85 
 
 TOTAL DESPESES  12.861,85 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87010 ROMANENT TRESORERIA DESP.FINANÇ. 

AFECTAT 1.968.326,51 12.861,85 0,00 1.981.188,36 
 
 TOTAL INGRESSOS  12.861,85 0,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0012.1300A.2140000 REPARACIO VEHICLES/GUARDIA URBANA (A) 25.931,00 9.000,00 0,00 34.931,00 
0012.1300A.2130001 REPARACIO MAQUINARIA 3.766,00 0,00 3.500,00 266,00 
0012.1300A.2219900 MATERIAL ESPECIAL/GUARDIA URBANA 37.821,00 0,00 5.500,00 32.321,00 
0661.3340D.2260900 TEATRE (A) 76.895,00 14.300,00 0,00 91.195,00 
0661.3340D.2270600 FACTORIA SANT ILDEFONS 22.000,00 0,00 14.300,00 7.700,00 
 
 TOTAL DESPESES  23.300,00 23.300,00 
 
 
 
 
MODIFICACIONS PER SUPLEMENT DE CREDIT AMB CÀRREC A NOUS INGRESSOS NO PREVISTOS AL PRESSUPOST 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0201.3270F.4800002 SUBV.ASS.FAMILIARS NENS DIFICULTATS 

APRENENTATGE (AFDA) 4.600,00 6.000,00 0,00 10.600,00 
 
 TOTAL DESPESES  6.000,00 0,00 
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ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0201.46137 DIPUTACIO/SUBV. FAMILIA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
 
 TOTAL INGRESSOS  6.000,00 0,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap.  II.-  Despeses corrents en bens i serveis ....  707.254,44 23.300,00 
Cap.  III.-  Despeses financeres ............................  3.000,00 0,00 
Cap.  IV.-  Transferències corrents .......................  326.000,00 0,00 
Cap.  VI.-  Inversions reals....................................  64.000,00 0,00 
Cap.  VII.- Transferència de capital ......................  12.861,85 0,00 
 
 TOTAL 1.113.116,29 23.300,00 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap.  IV.- Transferències corrents .......................  6.000,00 0,00  
Cap.  VIII.- Actius financers ...................................  1.083.816,00 0,00 
 
 TOTAL 1.089.816,29 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:19 al 00:20:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=1039.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1039.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1039.0
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Durant la presentació d’aquest punt s’absenta de la sessió, com a 
conseqüència de la seva desconnexió digital, la regidora del Grup municipal de 
PODEMOS, senyora Maria Carmen López Álvarez, qui es reincorpora 
novament amb caràcter previ a la seva votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- APROVAR LA 2A MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL 
PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ I DE L’INSTITUT DE RADIODIFUSIÓ PER 
L’EXERCICI 2020.- 
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Aprovar la 2a modificació de la 
plantilla del personal d’aquesta 
Corporació i de l’Institut de 
Radiodifusió per l’exercici 2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la plantilla aprovada pel Ple Municipal de data 28 d’octubre de 2019, i la 
modificació de la plantilla aprovada el 18 de desembre de 2019. 
 
Atès que la present proposta de plantilla s’ajusta al que preveu l’article 25 del 
Reglament del Personal de les Entitats Locals. 
 
Atès que la plantilla de personal s’ha d’aprovar anyalment d’acord amb el que preveu 
l’article 26 de l’esmentat precepte i l’article 90 de la Llei 7/1985, d’agost per part del 
Ple Municipal de conformitat amb el que preveuen els articles 222 i) de l’esmentada 
Llei i l’article 54 a) del Reglament. 
 
El President de la Comissió de Presidència i Economia proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la modificació d ela plantilla del personal d’aquesta Coporació i de 
l’Institut de Radiodifusió. Per l’exercici 2020, amb les següents variacions respecte a la 
de l’anterior. 
 
a) AJUNTAMENT: 
 
Personal funcionari 
 
Dintre de la plantilla del personal funcionari es proposen les següents variacions: 
 
- La creació de tres places de l’Escala de l’Administració General, Sots escala 

Administrativa, amb la denominació administratiu/va, del grup de titulació C1, 
passant de 120 a 123 places, per tal de preveure la cobertura de noves estructures 
organitzatives de l’Ajuntament .  

 
- La creació de tres places de l’Escala de l’Administració Especial, Sots Escala 

Tècnica, Tècnic/a Auxiliar amb la denominació Sistemes Informàtics, grup C1, 
passant de 0 a 3 places, per tal de reestructurar l’organització del servei. 

 
- L’amortització de dues places d’Auxiliar Administratiu, grup C2, per jubilació dels 

seus ocupants, passant de 8 a 6 places. 
 

El total de places de personal funcionari passa 479 places.  
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Personal laboral 
 
No presenta cap variació 
 
 
Personal eventual: 
 
No presenta cap variació 
 
b) ORGANISMES AUTÒNOMS: 
 
Pel que respecte als Organismes Autònoms, consta l’Institut Municipal de 
Radiodifusió, sense cap canvi. 
 
 
Segon.- Publicar la plantilla en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la 
Generalitat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:20:36 al 00:22:35 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=1236.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1236.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1236.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT NOVÈ.- APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE 
BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
CORRESPONENT A LES VARIACIONS PRODUÏDES DEL 31 DE DESEMBRE DE 
2018 AL 31 DE DESEMBRE DE 2019.- 
.-  

Aprovar la rectificació de 
l’Inventari Municipal de Béns i 
Drets de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat . 

DICTAMEN 
... 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el  passat  25 d’abril de 2019, va acordar 
aprovar la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns i Drets del període 1 de maig 
de 2017 a 31 de desembre de 2018. 
 
Vist l’ informe emès pel  Cap del Departament de Patrimoni. 
 
Atès que de conformitat al que disposen els articles 103 i 105 del Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, cal procedir a la Rectificació de l´Inventari Municipal del 
període 31 de desembre de 2018 a 31 de desembre de 2019  
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa l’adopció dels següents: 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la Rectificació de l´Inventari Municipal de Béns i Drets de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat corresponent a les variacions  produïdes del 31 
de desembre de 2018 al 31 de desembre de 2019, que s’adjunta com annex I a aquest 
acord i que integra la següent documentació, que se identifica electrònicament a 
continuació : 
 
- Informe anual de Rectificació per Llibre, Epígraf i Subepígraf 

Núm. ID 1423058 
Núm Hash 
4DD351866CEC0A72241B32F5F502DB1288D325DB90863DF9442FA9FB40BC4906901FB32
276A72B54A69E85BD5B25A8FF733F317678CD43BAC30DE4919C1A1CB1 

 
- Càrrega Inicial  

Núm. ID 1423181 
Núm Hash 
D5EBC4B645F5C0AAB5661EFFF6651D67F798502AB63D76B9870861F3750090EC011DC3F
5DBBEF77502EADEE0385BBDD993A652055D68823F5DC85E5B4DF5977F  

 
- Altes per Classificació 

Núm. ID 1423184 
Núm Hash 
7388E8545E508F810C90B2692F6F716A74E52C100F68EE4DC8BC969A84ADDA2D1513048
C93AF2460E712642C12CDF29C2D9AFFB952E5CB961859E5DA3BF7184B 

 
- Altes per Situació Patrimonial 

Núm. ID 1423185 
Núm Hash  
E332A6803F03A3667020AA3E1C930BDF223B264A3996DBE92727B98EA93EDC4CD414B0
48EBF0E6222FAACEA303B3A9BCD72CCDC66EBCA2273CD003A6E941CC57 

 
- Altes per  Epígrafs  

Núm. ID 1423186 
Núm Hash  
7B598F3D586537441B61FDCB927E5A79B4A0114A9C6BD5C7819DFD751D0C5606116315
730A82E9EB0F95727200510F620CB9E7F017947E2F5604B09CEC837AB8 

 
- Baixes per Classificació 

Núm. ID 1423187 
Núm Hash  
4EE84E4C91AC05A765BA7D778043CE701390A7A95B90F4E03E79B87AEC6B8C23B945FA0
1B6677B24D7CB8A8ADC8782E02C9701D8BDB552C63CF4DBD3D93E7C90 

 
- Baixes per Situació Patrimonial  

Núm. ID 1423188 
Núm Hash  
D04470BA0A4C4A74AD7379F2077106CA60ADBD43D1501DA6DDDFF05F9F13DAC7A4123
369B2CAD4C8B9ACDAEF5A20151F9D8FD73B104B6FB10264C66D22217C17 
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- Baixes per Epígrafs 

Núm. ID 1423189 
Núm Hash 
43A1061BD476805D10981A734A8EAE3FE59476FB20FBA8D7F5CB1A34AFBF77EBC240DD
79CF819B35DF83E5ADA9A743E78B1A62585AAB7BA703AC941311EBDA16 

 
- Millores per Classificació 

Núm. ID 1423190 
Núm Hash  
BB4438E7EFABB9D078D33BC9F9CF993269D3DF785486F41B5635BB4EDB7D289A91A972
C34EF6E402339D4A77D7748B1154A47451181C73541F8FB8712128F958 

 
- Millores per  Epígrafs 

Núm. ID 1423192 
Núm Hash  
15A7ACE8375C4D3E693C2EC2A687A09B8385F8D52E46A973C66AF6063DE2D9ACC3774B
7D68588BFB44E51AD9C8E89D2DB931924513432EC0BDC1B2ED3E166C21 

 
- Millores per Situació Patrimonial  

Núm. ID 1423193 
Núm Hash  
FB37DC5B5F1BA8FFD557891F36006A70D27903C94C132F7EE72BE0196B324E15D188913
2B8B7B6328170D7AEC0D4F04E7F396711B7A8E6694EE98AEC82C5D0C7 

 
 
Segon.- Aprovar els llibres A, B, C i E inclosos a ‘ annex II, una vegada incorporada la 
rectificació esmentada al punt primer d’aquest acord que s’adjunta com annex II a 
aquest acord i que integra la següent documentació, que se identifica 
electrònicament a continuació: 
 
- Llibre A  

Núm. ID 1423194 
Núm Hash 
7144385286D6A7C756A1998ED3B597B2CE3D4D70E33988C4FDB14169240ED908AF89907
7A0B301DE5EF031CBAD52DD43EC53D2830F7DB2DF818E7FBD24D534D8 

 
- Llibre B 

Núm. ID 1423195 
Núm Hash 
D07BC52BF40CBBF7758ABEFCC8C1C5926AE8B73984636CB032DA65A3C1AC86FA1343F00
E7C4B65B0ED03E6D4D94A4400EA5B51FFAD74B756438A706B20BE4B13 

 
- Llibre C 

Núm. ID 1423196 
Núm Hash 
438F00AB6DD3FB5B9E7FC4D9FC138010522DAF2DFA46D240DB07EC2B942756403E54A0
4015EFAEBC9D06E1E1A574F29DAA70CAE4E1783F047C6659E536EC949C 
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- Llibre E 

Núm. ID 1423198 
Núm Hash 
1B24955A777DFD89F225981739BEF055279045920EDF91805C04EDF56B759AF0ED9B2BB
F8965F2C11F52DC7A24288AE5ED7072BB8558F32392E4CCF59F8AA855 

 
 
Tercer.- Aprovar el llibre D corresponent a la Rectificació de l’Inventari Municipal de 
l’Empresa Municipal de Promoció social urbana i econòmica de Cornellà de Llobregat 
(PROCORNELLA) de les variacions produïdes del desembre de 2018 al 31 de desembre 
de 2019, que s’adjunta com annex III a aquest acord que integra la següent 
documentació, que se identifica electrònicament a continuació.  
 
- Llibre D 

Núm. ID 1423219 
Núm Hash 
1B24955A777DFD89F225981739BEF055279045920EDF91805C04EDF56B759AF0ED9B2BB
F8965F2C11F52DC7A24288AE5ED7072BB8558F32392E4CCF59F8AA855 

 
 
Quart.- Remetre còpia de la Rectificació esmentada a la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 105.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord juntament amb la còpia de la rectificació del llibre D 
a l’ empresa PROCORNELLÀ, Societat Anónima. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:22:36 al 00:23:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e
2ea00870003?startAt=1356.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1356.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1356.0
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DESÈ.- DEIXAR SENSE EFECTE EL NOMENAMENT COM A VOCAL DEL 
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ DE 
CORNELLÀ DEL REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL PODEMOS 
(PODEMOS), EFECTUANT EL NOMENAMENT DEL NOU VOCAL.- 
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Deixar sense efecte el 
nomenament com a vocal del 
Consell Rector de l’Institut 
Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà del representant de 
PODEMOS, efectuant el 
nomenament del nou vocal. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’acord plenari de data 24 de juliol de 2019, en virtut del qual es nomenaven els 
representats de la Corporació en el Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Radiodifusió de Cornellà, en compliment del que es disposa per l'article 21 del ROM 
en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que mitjançant escrit de la Portaveu del Grup Municipal Podemos - Registre 
d’entrada núm. 21781, de 10 de juliol - es proposa modificar el seu representant el 
Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 8 i següents dels seus 
Estatuts reguladors, els representants del Consell Rector del Institut són designats pel 
Ple a proposta de cada Grup Municipal 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, a la vista de la proposta efectuada pel Grup Municipal 
Podemos, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a vocal del Consell Rector de 
l’Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà que tot seguit es relaciona: 
 

 En representació del Grup Municipal Podemos (PODEMOS). 
 

- Senyora Maria Carmen López Álvarez 
 
 
Segon.- Nomenar vocal del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà a la persona que tot seguit es relaciona: 
 

 En representació del Grup municipal PODEMOS  
 

- Senyora Elisabet García Petit  
 
 
Tercer.- Comunicar aquest nomenament a les regidores afectades i a la Direcció i al 
Secretari delegat del Consell Rector de l’Institut Municipal de Radiodifusió de 
Cornellà, als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi 
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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. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:23:57 al 00:24:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=1437.0 
 
 
VOTACIÓ 

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

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES 
ORDINÀRIES DE REFORMA ANOMENAT “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE 
LA CRUÏLLA ENTRE L’AV. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I EL CARRER MOSSÈN 
ANDREU”. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1437.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1437.0
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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 i Ismael Ciurana 

Sanchez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA PRIMERA.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’OBRES 
ORDINÀRIES DE REFORMA ANOMENAT “MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE 
LA CRUÏLLA ENTRE L’AV. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA I EL CARRER MOSSÈN 
ANDREU”. 

Aprovar inicialment el projecte 
d’obres “Millora de la 
urbanització de la cruïlla entre 
l’av. de la República Argentina i el 
carrer Mossèn Andreu”. 

MOCIO 
... 
 
Vist el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat “Millora de la urbanització 
de la cruïlla entre l’Av. de la República Argentina i el carrer Mossèn Andreu” amb un 
pressupost estimat de 99.280,78 € (IVA no inclòs) i de 120.129,74 € (IVA inclòs). 
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Vist l’informe emès pel Cap del departament de Patrimoni  de data 28 de setembre de 
2020 
 
Vist l’informe de data 28 de setembre de 2020 subscrit per la Sra. Emma Muñoz 
Serrano, Arquitecta i Coordinadora de la Unitat de Projectes, obrant a l’expedient. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinats expedients 
sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local i del Ple municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents del Reglament d'Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny, pel que fa a 
les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al 
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i 
manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del 
projecte, respectivament, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 229 i 
següents de la Llei 9/2017 de data 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en 
quant a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la 
classificació de les obres i el contingut del projecte. 
 
Atès que el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix 
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i 
Administració d’Espai Públic de data 29 de setembre de 2020. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de reforma anomenat 
“Millora de la urbanització de la cruïlla entre l’Av. de la República Argentina i el carrer 
Mossèn Andreu”, que s’adjunta a l’expedient electrònic amb ID 1592577 i núm. de 
Hash SHA-512:  
021963502C1171C8035AD244FC0CC75E6CFA0CC8502827043680DCF483B097EEE838
AD30F91E8809BDB9E0D87558D6D9754AB1DCC298723BF083BD21BB5FE299 
 



 
 

 
 

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

 

 53 

 
 
 
amb un pressupost estimat de 99.280,78 € (IVA no inclòs) i de 120.129,74 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la direcció facultativa de les obres per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:24:31 al 00:29:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=1471.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació la urgència és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1471.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1471.0
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ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 22/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA”. 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

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

Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 
 
URGENCIA SEGONA.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 22/2020 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA”. 

Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
22/2020. 

MOCIO 
... 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front a les despeses 
originades per la millora de la cruïlla de l’avinguda República Argentina amb el carrer 
Mossèn Andreu, per un import de 120.129,74 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de 
tresoreria del departament de Premsa, per fer front a les despeses originades per la 
contractació de la nova web municipal, per un import de 59.169,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec al romanent de 
tresoreria del Departament d’Acció Social, per fer front a l’increment de les despeses 
dels àpats de les persones vulnerables com a conseqüència del COVID 19, per un 
import de 150.000,00 euros. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 35, 
36 i 37 del RD 500/1990, de 20 d’abril. 
 
Atès el que estableix l’article 14 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 
2020. 
 
Atès l’informe favorable de la Intervenció Municipal. 
 
L’Alcalde-President, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 22/2020  per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria, 
segons el següent detall i resum per capítols que figura a continuació: 
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MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA  
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0112.1532A.6190013 MILLORA CRUILLA AV. REP.ARGENTINA-

C/MOSSEN ANDREU 0,00 120.129,74 0,00 120.129,74 
0332.2311A.4800003 TRANSF./FUNDACIO PRIV.ATENCIO PERSONES 

DEPENENTS 969.000,00 150.000,00 0,00 1.119.000,00 
0786.9200C.6400001 ELABORACIO WEB MUNICIPAL 0,00 59.169,00 0,00 59.169,00 
 
 TOTAL DESPESES  329.298,74 0,00 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 4.148.513,64 329.298,74 0,00 4.477.812,38 
 
 TOTAL INGRESSOS  329.298,74 0,00 
 
 
 

RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap.  IV.-  Transferències corrents .......................  150.000,00 0,00 
Cap.  VI.-  Inversions reals....................................  179.298,74 0,00 
 
 TOTAL 329.298,74 0,00 
 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap.  VIII.- Actius financers ...................................  329.298,74 0,00 
 
 TOTAL 329.298,74 0,00 
 
 
Segon.- Exposar al públic el pressent acord en els termes establerts en l’article 169 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:29:23 al 00:35:17 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=1763.0 
 
 
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 i Ismael Ciurana 

Sanchez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1763.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=1763.0
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II 
 

PART DE CONTROL 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PSC-CP, EN 
CONTRA DE LES OCUPACIONS DELICTIVES D’HABITATGES.- 

Moció PSC-CP, en contra de les 
ocupacions delictives 
d’habitatges. 

MOCIÓ 
... 
 
El mes de març de 2017, davant la proliferació d’ocupació d’habitatges per part de 
grups organitzats amb una finalitat extorsionadora econòmica i especulativa social, 
vàrem aprovar a Cornellà una moció per recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona que proposava la modificació de determinats articles de 
la llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, en el sentit d’incorporar un incís en el seu article 
250.1. 
 
En aquell moment, com en l’actual, el dret a l’habitatge ocupava un lloc central entre 
les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències de la crisi econòmica, que va deixar 
moltes famílies sense habitatge i sense recursos per obtenir-ne, encara no s’han 
superat, és més, es poden veure agreujades per l’esclat de la pandèmia. 
 
Ara, com sempre, el conjunt de les administracions hauríem de destinar recursos i 
treballar coordinades per afrontar les necessitats habitacionals de tantes famílies en 
situació de vulnerabilitat. Només amb més recursos públics, una acció coordinada i la 
implicació del sector privat podrem trobar el camí per reduir el problema de 
l’habitatge. 
 
I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors, 
perquè l’habitatge ha de complir la seva funció social, i no pot ser objecte 
d’especulació. Per tant, cal que, més enllà de l’actuació i dels recursos públics, l’àmbit 
privat, i en especial els grans tenidors, assumeixin la seva responsabilitat social i 
destinin el seu parc d’habitatges a cobrir aquesta demanda. 
 
No és tolerable que hi hagi habitatges buits, de la mateixa manera que no és 
tolerable que s’ocupin habitatges il·legalment per part de grups extorsionadors. 
 
L’ocupació delictiva d’habitatges és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran 
incidència i que afecta en molts casos la convivència als barris de les nostres ciutats. 
Un fenomen que des dels ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions 
mancats de les eines necessàries, sense les quals es pot fracassar a l’hora de poder 
oferir habitatges per a col·lectius vulnerables i d’assolir seguretat i eficàcia policial i 
judicial per lluitar contra les ocupacions delictives. 
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Els ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant situacions molt complexes que, 
a més , poden derivar en conflictes veïnals. De la seva banda, el Govern de la 
Generalitat no pot mirar cap a una altra banda i no fer res. 
 
Per aquests motius volem posar en relleu que ara cal: 
 
1) erradicar la conflictivitat social i de convivència que comporten les ocupacions 

d’immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se’n lucre. 
 
2) actuar contra l’existència d’habitatges buits de grans tenidors. 
 
3) impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els 

recursos que s’hi destinen, amb la implicació del sector privar. 
 
4) reforçar la coordinació de les administracions: els ajuntaments necessitem que el 

Govern de la Generalitat actuï i que ho faci en coordinació amb els ens locals. 
 
5) abordar de manera diferent les diverses tipologies d’ocupació: cal habilitar els 

recursos residencials necessaris per a aquelles persones que es veuen abocades a 
ocupar al no tenir alternativa, cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que 
s’aprofiten i fan negoci de la necessitat de les famílies, i també contra individus i 
màfies que ocupen per delinquir des dels immobles ocupats. 

 
6) valorar positivament la instrucció 6/2020 de la Secretaria d’Estat de Seguretat del 

Ministeri d’Interior per la qual s’estableix el protocol d’actuació de les forces i 
cossos de seguretat de l’Estat davant l’ocupació il·legal d’immobles, així com la 
dictada per la Fiscalia General de l’Estat donant instruccions clares i precises, per 
les quals unifica criteris per a l’adopció de mesures cautelars en els delictes 
d’usurpació de béns immobles i violació de llar (nº 1/2020 del 15 de setembre) a 
les Fiscalies Superiors de les Comunitats Autònomes per tal que unifiquin criteris 
sobre les ocupacions delictives, i que dotin les forces de seguretat d’un marc 
d’actuació clar, especialment en els supòsits on no s’acredita títol de propietat o 
no hi ha risc habitacional. 

 
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment evident de casos 
d’ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat 
genera. Que ho faci elaborant un Pla Interdepartamental contra l’ocupació des de 
l’àmbit social, de seguretat i de justícia. En l’àmbit de la seguretat s’imposa la 
coordinació efectiva dels diversos cossos policials, a través de les juntes de seguretat 
local. Només amb la coordinació es podrà lluitar amb eficàcia contra les màfies 
organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals. 
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Segon.- Instar la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya a dictar una 
instrucció similar a la realitzada pel Ministeri d’Interior en relació a l’establiment d’un 
protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant l’ocupació il·legal d’immobles- 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret Llei 17/2019 de 
mesures urgents per a l’accés a l’habitatge, per tal de dotar de més competències els 
governs municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les 
ocupacions il·legals. Manca un lideratge del Govern de la Generalitat, que deixa tot el 
pes de les situacions que generen les ocupacions de caire delictiu (problemes de 
convivència veïnal, precarietat habitacional, necessitat de gestió social...) als 
ajuntaments. Per això cal impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de 
tasques i recursos de proximitat, per afrontar les ocupacions amb celeritat i 
diligència. 
 
Quart.- Instar el Govern de l’Estat a modificar l’article 13 de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal (LECrim) amb una proposta de regulació expressa de mesures cautelars, que 
donaria una solució ràpida a l’ocupació de forma delictiva d’habitatges en un termini 
màxim de 48 hores, d’acord amb la iniciativa presentada pel Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) i que han regulat Estats del nostre entorn. 
 
Cinquè.- Que en aquells partits judicials en què la problemàtica sobre les ocupacions i 
delictes vinculats suposi una sobrecàrrega del sistema, es creï la figura del Fiscal 
especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o econòmica, ateses 
les vinculacions amb els grups criminals, el tràfic de persones, la immigració il·legal, el 
blanqueig, etcètera). 
 
Sisè.- Que tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i les audiències corresponents estableixin uns criteris 
interpretatius clars, mentre no es produeix una modificació legislativa sobre la 
matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els 
delictes vinculats. 
 
Setè.- Traslladar el present acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, 
als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes i estatal i a les 
associacions de veïns. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal de Cs amb registre d’entrada 
30140: 
... 
 
Esmena de modificació del primer paràgraf de l’exposició de motius: 
 
El mes de març de 2017, davant la proliferació d’ocupació d’habitatges per part de 
grups organitzats amb finalitat extorsionadora econòmica i especulativa social, 
vàrem aprovar a Cornellà una moció amb els vots favorables de PSC i Ciutadans per 
recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que 
proposava la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament 
Civil, en el sentit d’incorporar un incís en el seu article 250.1. 

... 
 

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal de Cs amb registre d’entrada 
30140: 
... 
 
Esmena de modificació punt 6 de l’exposició de motius: 
 
6) valorar positivament i demanar l’aplicació immediata de la instrucció 6/2020 de la 
Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior per la qual s’estableix el 
protocol d’actuació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat davant l’ocupació 
il·legal d’immobles, així com reconèixer que es un primer pas la dictada per la Fiscalia 
General de l’Estat donant instruccions clares i precises, per les quals unifica criteris 
per a l’adopció de mesures cautelars en els delictes d’usurpació de béns immobles i 
violació de la llar (nº 1/2020 del 15 de setembre) a les Fiscalies Superiors de les 
Comunitats Autònomes per tal que unifiquin criteris sobre les ocupacions delictives, i 
que dotin les forces de seguretat d’un marc d’actuació clar, especialment en els 
supòsits on no s’acredita títol de propietat o no hi ha risc habitacional. 

... 
 

 Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal de Cs amb registre d’entrada 
30140: 
... 
 
Esmena d’addició d’un nou punt d’acord i modificació de la numeració dels 
següents: 
 
Setè.- Continuar impulsant mecanismes per fer seguiment i control dels habitatges 
ocupats, i tornar a posar en marxa la campanya informativa municipal contra les 
ocupacions problemàtiques. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:35:18 al 01:10:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=3033.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt s’absenta de la sessió, com a 
conseqüència de la seva desconnexió digital, el regidor del Grup municipal 
d’EC-MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez, qui es reincorpora novament 
amb caràcter previ a la seva votació 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 

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

 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal del PSC-CP, i d’acord a l’article 133 
del ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 

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

... 
 
El mes de març de 2017, davant la proliferació d’ocupació d’habitatges per part de 
grups organitzats amb finalitat extorsionadora econòmica i especulativa social, 
vàrem aprovar a Cornellà una moció amb els vots favorables de PSC i Ciutadans per 
recolzar la iniciativa impulsada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que 
proposava la modificació de determinats articles de la llei 1/2000 d’Enjudiciament 
Civil, en el sentit d’incorporar un incís en el seu article 250.1. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=3033.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=3033.0
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En aquell moment, com en l’actual, el dret a l’habitatge ocupava un lloc central entre 
les preocupacions ciutadanes. Les conseqüències de la crisi econòmica, que va deixar 
moltes famílies sense habitatge i sense recursos per obtenir-ne, encara no s’han 
superat, és més, es poden veure agreujades per l’esclat de la pandèmia. 
 
Ara, com sempre, el conjunt de les administracions hauríem de destinar recursos i 
treballar coordinades per afrontar les necessitats habitacionals de tantes famílies en 
situació de vulnerabilitat. Només amb més recursos públics, una acció coordinada i la 
implicació del sector privat podrem trobar el camí per reduir el problema de 
l’habitatge. 
 
I quan parlem del sector privat, no podem deixar de referir-nos als grans tenidors, 
perquè l’habitatge ha de complir la seva funció social, i no pot ser objecte 
d’especulació. Per tant, cal que, més enllà de l’actuació i dels recursos públics, l’àmbit 
privat, i en especial els grans tenidors, assumeixin la seva responsabilitat social i 
destinin el seu parc d’habitatges a cobrir aquesta demanda. 
 
No és tolerable que hi hagi habitatges buits, de la mateixa manera que no és 
tolerable que s’ocupin habitatges il·legalment per part de grups extorsionadors. 
 
L’ocupació delictiva d’habitatges és un fenomen divers, que a Catalunya té una gran 
incidència i que afecta en molts casos la convivència als barris de les nostres ciutats. 
Un fenomen que des dels ajuntaments ens correspon encarar, en moltes ocasions 
mancats de les eines necessàries, sense les quals es pot fracassar a l’hora de poder 
oferir habitatges per a col·lectius vulnerables i d’assolir seguretat i eficàcia policial i 
judicial per lluitar contra les ocupacions delictives. 
 
Els ajuntaments no ens podem trobar sols gestionant situacions molt complexes que, 
a més, poden derivar en conflictes veïnals. De la seva banda, el Govern de la 
Generalitat no pot mirar cap a una altra banda i no fer res. 
Per aquests motius volem posar en relleu que ara cal: 
 
1) erradicar la conflictivitat social i de convivència que comporten les ocupacions 

d’immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se’n lucre. 
 
2) actuar contra l’existència d’habitatges buits de grans tenidors. 
 
3) impulsar polítiques d’habitatge eficaces i incrementar exponencialment els 

recursos que s’hi destinen, amb la implicació del sector privar. 
 
4) reforçar la coordinació de les administracions: els ajuntaments necessitem que el 

Govern de la Generalitat actuï i que ho faci en coordinació amb els ens locals. 
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5) abordar de manera diferent les diverses tipologies d’ocupació: cal habilitar els 

recursos residencials necessaris per a aquelles persones que es veuen abocades a 
ocupar al no tenir alternativa, cal lluitar de manera efectiva contra les màfies que 
s’aprofiten i fan negoci de la necessitat de les famílies, i també contra individus i 
màfies que ocupen per delinquir des dels immobles ocupats. 

 
6) valorar positivament i demanar l’aplicació immediata de la instrucció 6/2020 de la 

Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior per la qual s’estableix el 
protocol d’actuació de les forces i cossos de seguretat de l’Estat davant l’ocupació 
il·legal d’immobles, així com reconèixer que es un primer pas la dictada per la 
Fiscalia General de l’Estat donant instruccions clares i precises, per les quals 
unifica criteris per a l’adopció de mesures cautelars en els delictes d’usurpació de 
béns immobles i violació de la llar (nº 1/2020 del 15 de setembre) a les Fiscalies 
Superiors de les Comunitats Autònomes per tal que unifiquin criteris sobre les 
ocupacions delictives, i que dotin les forces de seguretat d’un marc d’actuació clar, 
especialment en els supòsits on no s’acredita títol de propietat o no hi ha risc 
habitacional. 

 
 
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Que el Govern de la Generalitat actuï davant de l’increment evident de casos 
d’ocupacions a Catalunya i contra els problemes de convivència que aquesta realitat 
genera. Que ho faci elaborant un Pla Interdepartamental contra l’ocupació des de 
l’àmbit social, de seguretat i de justícia. En l’àmbit de la seguretat s’imposa la 
coordinació efectiva dels diversos cossos policials, a través de les juntes de seguretat 
local. Només amb la coordinació es podrà lluitar amb eficàcia contra les màfies 
organitzades que afavoreixen les ocupacions il·legals. 
 
Segon.- Instar la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya a dictar una 
instrucció similar a la realitzada pel Ministeri d’Interior en relació a l’establiment d’un 
protocol d’actuació dels Mossos d’Esquadra davant l’ocupació il·legal d’immobles- 
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a modificar el Decret Llei 17/2019 de 
mesures urgents per a l’accés a l’habitatge, per tal de dotar de més competències els 
governs municipals per actuar de manera eficaç contra la delinqüència i les 
ocupacions il·legals. Manca un lideratge del Govern de la Generalitat, que deixa tot el 
pes de les situacions que generen les ocupacions de caire delictiu (problemes de 
convivència veïnal, precarietat habitacional, necessitat de gestió social...) als 
ajuntaments. Per això cal impulsar convenis amb els municipis, amb delegació de 
tasques i recursos de proximitat, per afrontar les ocupacions amb celeritat i 
diligència. 
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Quart.- Instar el Govern de l’Estat a modificar l’article 13 de la Llei d’Enjudiciament 
Criminal (LECrim) amb una proposta de regulació expressa de mesures cautelars, que 
donaria una solució ràpida a l’ocupació de forma delictiva d’habitatges en un termini 
màxim de 48 hores, d’acord amb la iniciativa presentada pel Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) i que han regulat Estats del nostre entorn. 
 
Cinquè.- Que en aquells partits judicials en què la problemàtica sobre les ocupacions i 
delictes vinculats suposi una sobrecàrrega del sistema, es creï la figura del Fiscal 
especialitzat (que pot dependre del de delinqüència organitzada o econòmica, ateses 
les vinculacions amb els grups criminals, el tràfic de persones, la immigració il·legal, el 
blanqueig, etcètera). 
 
Sisè.- Que tant el Consell General del Poder Judicial com el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i les audiències corresponents estableixin uns criteris 
interpretatius clars, mentre no es produeix una modificació legislativa sobre la 
matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i els 
delictes vinculats. 
 
Setè.- Continuar impulsant mecanismes per fer seguiment i control dels habitatges 
ocupats, i tornar a posar en marxa la campanya informativa municipal contra les 
ocupacions problemàtiques. 
 
Vuitè.- Traslladar el present acord al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat, 
als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes catalanes i estatal i a les 
associacions de veïns. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

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

Sanchez. 
 

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

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

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER LA 
POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE 
CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT 
D’HABITATGE.- 

Moció ERC/AM, per la posada en 
marca de la Llei de mesures 
urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge. 

MOCIÓ 
... 
 
L’accés a l’habitatge és un dels problemes pendents de resoldre més greus. Moltes 
famílies destinen més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Des del 2018 estem 
immersos en una crisi que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat. Aquesta situació s’ha 
agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, on moltes famílies 
han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries 
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió 
habitacional a què s’han vist abocades. 
 
El Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig del 
2019, va instar al Govern de la Generalitat a impulsar, de manera urgent, l’aprovació 
de mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya 
compti amb una regulació pròpia de contractes d’arrendaments urbans i, en 
particular, dotar dels mitjans necessaris a les administracions públiques per a limitar 
els increments de preus del lloguer d’habitatges en zones de forta demanda 
acreditada. En compliment d’aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar 
el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en 
els contractes d’arrendament d’habitatge, decret llei que no fou convalidat. 
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Després de mesos de treball intens, el 9 de setembre del 2020, el Parlament de 
Catalunya va viure una jornada històrica en defensa del dret a l’habitatge. Els grups 
parlamentaris d’Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i CUP i, finalment també 
JxCat, van aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. Una llei que permet fixar topalls al lloguer en 
els municipis amb més demanda. El text parteix d’una proposta treballada i acordada 
conjuntament amb el Sindicat de Llogaters, el departament de Justícia i els grups 
signants. 
 
Aquesta proposta regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en 
les conegudes com a zones de mercat d’habitatge tens, és a dir aquells municipis o 
àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d’habitatge de lloguer. 
 
La llei dóna cobertura a una seixantena de municipis d’arreu del país, majors de 
20.000 habitants, entre els quals s’inclou Cornellà, i fixa en cinc anys, com a màxim, el 
període per mantenir sense revisar la classificació d’una zona amb aquestes 
característiques, a través de l’índex de preu del lloguer. També preveu 
excepcionalitats excloent per exemple els habitatges amb rendes anteriors al 1995, 
els de protecció oficial o els destinats a polítiques socials. D’aquesta manera, la renda 
que es pacti a l’inici del contracte no podrà superar el preu de referència per a un 
lloguer en circumstàncies semblants; ni tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el 
lloguer en cas que l’últim contracte, si fos dels darrers cinc anys, fos molt més baix. 
 
A més de cercar l’equilibri entre els drets i interessos, la Llei reconeix i acull els 
principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que 
permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi 
de proporcionalitat. Finalment la llei també incorpora modificacions de la Llei 
18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge que introdueixen en el règim de 
control i sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es 
flexibilitza en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els que resulten 
d’un procés de gran rehabilitació, cas en el que l’increment del preu que les parts han 
considerat de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues 
es pot arribar a fixar en l’àrea superior de l’índex de referència. 
 
La Llei va entrar en vigor el passat 22 de setembre del 2020 i atesa la importància de 
l’aprovació d’aquesta proposta de llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana-AM de Cornellà de Llobregat proposa al ple l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Mostrar el suport i desenvolupar la Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, considerant que 
aquesta dóna eines als ajuntaments per regular una problemàtica important en les 
ciutats com la nostra. 
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Segon.- Iniciar la tramitació per declarar Cornella “Àrea amb mercat d’habitatge 
tens”. 
 
Tercer.- Dotar a l’administració municipal dels recursos tècnics necessaris per garantir 
l’aplicació de la Llei. 
 
Quart.- Realitzar una campanya informativa a la ciutadania sobre els seus drets i de 
les mesures que suposa l’aplicació de la Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. 
 
Cinquè.- Crear una Taula d’Habitatge Cooperatiu i establir un seguiment periòdic en 
el si de la taula, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’ACM, la FCM, al govern de la Generalitat de Catalunya, al Síndic de Llogaters de 
Cornellà i a la PAH Cornellà. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:10:23 al 01:40:18 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=4223.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt s’absenten de la sessió, com 
a conseqüència de la seva desconnexió digital, la regidora del Grup municipal 
del PSC-CP, senyora Nelia Martínez Gallardo, el regidor del Grup municipal 
d’EC-MC-ECG, senyor Sergio Gómez Márquez i  la senyora Elisabet García 
Petit, regidora del Grup Municipal de PODEMOS, que es reincorporen 
novament amb caràcter previ a la seva votació. 
 
 
 
VOTACIÓ 

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

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=4223.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=4223.0
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Vots a favor: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Sanchez. 
 

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

Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
REVISAR LES PROHIBICIONS D’ACTES I ACTIVITATS I DE SUPORT AL TEIXIT 
ASSOCIATIU DE LA CIUTAT.- 

Moció ERC/AM, per revisar les 
prohibicions d’actes i activitats i 
de suport al teixit associatiu de la 
ciutat. 

MOCIÓ (Text final una vegada incorporada la correcció efectuada pel grup 
proponent com a conseqüència del debat) 
... 
 
Continuem immersos en la lluita contra la pandèmia ocasionada per la Covid-19, 
s’han adoptat mesures excepcionals, s’han creat protocols de seguretat i campanyes 
de conscienciació i ningú nega que s’han de seguir adoptant. 
 
En aquest sentit, es va emetre el Decret d’Alcaldia número 2020/1812 de data 25 de 
juny a on s’acordava la prohibició de la realització d’actes, festes i concentracions 
privades en l’espai públic i a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors de 
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barris i revetlles, per tal de contribuir a reduir els contagis de la Covid-19, a la vista de 
les dades que es disposaven sobre la propagació de la pandèmia. Aquesta limitació 
era fins al 31 d’agost. Posteriorment, s’ha prorrogat el Decret anterior fins el 31 de 
desembre del 2020. 
 
Aquest Decret té l’objectiu de protegir la salut de les persones i prevenir l’expansió de 
la malaltia i afecta tant a la circulació de les persones com a la realització d’activitats 
lúdiques i socials. 
 
Cornellà té un ric teixit associatiu i la ciutat es caracteritza pels centenars d’actes i 
activitats que organitzen majoritàriament les entitats i associacions de la ciutat, i que 
la doten d’unes necessàries relacions socials que es veuen greument afectades per la 
situació actual i per la prohibició del Decret. 
 
Altres ajuntaments de la mateixa regió sanitària no han estat tan restrictius i 
permeten la realització d’actes i activitats, adaptant-les a la nova realitat i amb totes 
les mesures sanitàries pertinents. Per tant, es poden seguir les recomanacions de les 
autoritats sanitàries sense paralitzar la ciutat. S’ha de preservar el teixit associatiu, la 
cultura, l’esport, l’oci i les relacions socials són imprescindibles per ajudar-nos a 
superar aquesta crisi i no pagar-ne un preu emocional i social inassumible. 
 
Les entitats i associacions de la ciutat també s’han hagut d’adaptar a les necessitats 
actuals. L’aturada a què ens vam veure tots obligats, per frenar l’augment de casos 
de Covid-19, i per protegir la salut de tothom, també les va forçar a aturar i anul·lar 
les activitats programades. Tot i això, moltes d’elles tenien despeses associades, amb 
compromisos i personal contractat per realitzar activitats a les que no han pogut fer 
front o per les quals han hagut de buscar vies extraordinàries de finançament. Altres 
entitats no estan operatives perquè no han pogut adaptar-se amb les limitacions 
actuals. 
 
Les activitats ordinàries de moltes associacions i entitats socials i/o culturals de la 
nostra ciutat no es poden realitzar perquè se supera el nombre de les 10 persones. I, 
aquest fet, afecta també a les que es realitzen amb personal extern. Aquesta 
limitació, té una repercussió econòmica, s’han de desdoblar els grups per poder 
realitzar-les, els costos són elevats i haurien d’augmentar les quotes o preu de les 
inscripcions, que moltes persones no poden assumir. 
 
Totes les entitats esportives han hagut de fer mans i mànigues per quadrar els 
entrenaments i competicions i per poder complir amb les mesures requerides per la 
Generalitat i l’Ajuntament. 
 
Però en el cas de les esportives, l’Ajuntament és més restrictiu que no pas la 
Generalitat, i aplica restriccions d’aforament inferiors als determinats pel “Pla d’Acció 
pel desconfinament esportiu a Catalunya”. Si ja és prou complexe quadrar els usos 
dels espais, encara és més amb les limitacions que s’imposen des del consistori. 
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Les associacions i entitats han hagut d’assumir amb fons propis el cost dels elements 
de protecció (gel hidroalcohòlic, mampares en alguns casos, mascaretes i altres 
elements per evitar la propagació de la Covid-19). Els recursos econòmics dels quals 
disposen les entitats i associacions provenen: de subvencions de l’Ajuntament, 
d’aportacions d’espònsors o de les quotes dels associats/des que, en molt casos 
constitueixen la part més important. Si habitualment els seus recursos ja són limitats, 
actualment encara ho són més, perquè han de fer front a despeses no previstes i 
imprescindibles. 
 
Per una altra banda, algunes de les partides del Pressupost 2020 no s’han executat i 
en el cas de les que estan destinades a cultura, esports i/o esdeveniments, s’han 
reduït. Moltes activitats finançades en part o totalment per l’Ajuntament no s’han 
realitzat i per tant, es podrien destinar aquests recursos a pal·liar situacions 
provocades per la Covid-19 i a garantir la subsistència d’aquestes entitats i 
associacions. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal 
proposa al ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Flexibilitzar la realització d’actes, festes i concentracions privades en l’espai 
públic i a les instal·lacions municipals, quan es garanteixi el compliment de les 
mesures sanitàries, higièniques i de seguretat dictades per les autoritats sanitàries. 
 
Segon.- Estudiar les necessitats de totes les entitats de la ciutat per elaborar un Pla 
d’Acció per garantir la subsistència d’aquestes entitats i associacions de la ciutat. 
 
Tercer.- Assumir el cost dels elements de seguretat relacionats amb la Covid-19, de 
les entitats i associacions de la ciutat. 
 
Quart.- Reforçar el servei de neteja de les entitats i associacions que ho requereixin 
per la naturalesa de l’activitat que realitzen. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:40:19 al 02:01:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=6019.0 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=6019.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=6019.0
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Durant la deliberació d’aquest punt s’absenten temporalment de la sessió per 
alguns instants i en períodes no coincidents, els senyors Sergio Fernández 
Mesa i Ot García Ruiz, Regidors del Grup Municipal del PSC-CP, la senyora 
Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal d’ERC-AM, les senyores 
Maria de las Mercedes Fernández García i Rocio García Pérez, Regidores del 
Grup Municipal del PSC-CP, el senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-AM, el senyor Manuel Clavijo Losada, Regidor del Grup 
Municipal del PSC-CP i el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup 
Municipal d’EC-MC-ECG, que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la 
votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
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PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, SOBRE 
LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL MUNICIPAL PER A L’ESTUDI DEL 
MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGE I LA DEMANDA HABITACIONAL A LA 
CIUTAT DE CORNELLÀ.- 

Moció PODEMOS, sobre la creació 
d’una comissió de treball 
municipal per a l’estudi del 
mercat de lloguer d’habitatge i la 
demanda habitacional a la Ciutat 
de Cornellà. 

MOCIÓ 
... 
 
La pandèmia mundial actual ha posat al punt de mira la situació dels lloguers a tot 
Catalunya. Són molts els canvis que s’estan produint en l’àmbit del lloguer: 
l’increment de demanda a zones rurals, baixada relativa de preus a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per la reducció dràstica del turisme, el canvi de 
preferències de la població a l’hora de buscar habitatge, l’augment de renúncies de 
contracte abans del seu venciment, entre d’altres. 
 
A Catalunya i a la resta de l’Estat l’existència de la crisi d’habitatge és un fet i és 
quelcom que porta sacsejant la població des del 2008. En els últims 5 anys el preu del 
lloguer ha augmentat 30 cops més que el que ho han fet els salaris dels treballadors i 
treballadores segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. L’informe sobre el 
sector de l’habitatge a Catalunya realitzat l’any 2019 per la Generalitat de Catalunya 
mostra com el preu de lloguer mitjà al Baix Llobregat és de 786,32 euros al mes, un 
5,4% més que l’any anterior. La renda mitja neta anual en el 2019 segons l’IDESCAT 
és de 13.527 euros (entre 12 son 1127.25 euros al mes) per persona a Catalunya, sent 
de les comunitats autònomes que més porció de sou dels ciutadans i ciutadanes 
utilitza pel pagament del lloguer. 
 
L’habitatge és un dels deures pendents en el futur de les polítiques públiques. El 9 de 
setembre d’aquest any es va aprovar un avenç important en aquest àmbit al 
Parlament de Catalunya gràcies a la iniciativa de més de 4.000 entitats socials: la Llei 
de Regulació del Preu dels Lloguers. La llei aprovada es basa en un seguit de mesures 
per a limitar l’increment del preu dels contractes d’arrendament, incentivar 
l’habitatge protegit i establir una relació d’augment de preu d’acord amb l’índex 
estipulat per l’Administració. 
 
Les dades publicades actualment sobre la situació del lloguer per organismes públics 
com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Síndic de Greuges de 
Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social o l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona, entre d’altres, mostren dades concretes de Catalunya i/o de 
Barcelona, però hi ha poca informació sobre la situació habitacional a la ciutat de 
Cornellà. 
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Cornellà és una ciutat situada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i per tant un 
municipi que rep tot un seguit d’influències de la ciutat barcelonina: augment de 
preus, massificació, rebuda de les persones expulsades per la impossibilitat de pagar 
el lloguer a la ciutat, entre d’altres. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Cornellà compta amb l’empresa municipal 
PROCORNELLÀ com a gestora urbanística de la ciutat, la qual efectua tasques 
relacionades amb el mercat de l’habitatge. Tot i això, tampoc PROCORNELLÀ a dia 
d’avui no té a disposició de la ciutadania un estudi com el que es planteja en aquesta 
moció, amb informació sobre l’estat del mercat de lloguer a Cornellà i la influència de 
la COVID-19. 
 
La falta d’informació sobre l’habitatge que tenim al municipi (com la situació de 
demanda i oferta d’aquest, les possibilitats de llogar, el nombre de pisos turístics, 
l’estat de desnonaments i les alternatives d’habitatge provisional, l’estat de la Borsa 
de lloguer social, la quantitat de pisos buits o la manca de capacitat per poder pagar 
el lloguer a la ciutat) produeix que les polítiques d’habitatge no es puguin efectuar de 
forma realista i actualitzada. A més, amb els efectes de la COVID-19 (entre els quals 
es troba l’augment d’atur, el tancament de negocis, l’increment de demanda d’ajudes 
als serveis socials), es fa més necessari conèixer la situació i circumstàncies en les que 
es troba l’àmbit habitacional. 
 
Atès que la crisi d’habitatge és quelcom que des de 2008 afecta cada cop a més 
famílies del país i per tant, també a famílies de la nostra ciutat. 
 
Atès que el dret a l’habitatge constitueix un dret humà fonamental i un bé de primera 
necessitat. 
 
Atès que en aquest mes de setembre s’ha aprovat la Llei de Regulació de Preus de 
Lloguer al Parlament de Catalunya constituint un precedent de futures polítiques 
públiques en matèria d’habitatge. 
 
Atès que aquesta regulació de preus aprovada afecta tota l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per haver estat durant els últims cinc anys la zona més perjudicada per 
l’augment continu dels preus de lloguer. 
 
Atès que les polítiques en matèria d’habitatge han anat en la direcció de liberalitzar el 
sòl, oferir privilegis fiscals als fons d’inversió privats, i fins ara no ha existit una 
regulació en el mercat de l’habitatge. 
 
Atès que la pandèmia actual ha posat en relleu les mancances de la nostra població 
per poder pagar un lloguer amb un preu just i es preveu que pugui haver-hi un greu 
problema residencial i possible allau de desnonaments per impossibilitat de pagar el 
lloguer. 
 
Atès la pandèmia actual provoca i provocarà efectes econòmics, socials i laborals en 
la nostra ciutat i que seran precises polítiques públiques adaptades a la nova situació. 
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Atès que hi ha una manca d’informació sobre l’estat del mercat de lloguer a la ciutat 
de Cornellà i per tant hi ha dificultats per identificar els escenaris en el que es troba la 
ciutadania. 
 
Atès que l’Ajuntament de Cornellà ha de ser garant de solucions davant de la crisi 
habitacional que pateix i patirà la ciutadania de Cornellà, ja sigui a través de 
polítiques públiques locals o exigint a les Administracions competents en matèria 
d’habitatge. 
 
Podemos Cornellà proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Crear una comissió de treball entre l’Ajuntament, representants dels 
diferents grups polítics, representants de PROCORNELLÀ i representants d’entitats 
relacionades amb la matèria (PAH, Sindicat de Llogateres, etc), per estudiar el mercat 
de lloguer i la demanda habitacional a la ciutat de Cornellà. 
 
Segon.- Convidar a la ciutadania, a entitats del tercer sector, i associacions de veïns i 
veïnes a través dels mitjans que es considerin necessaris, a participar en la comissió 
de treball i així poder traslladar les seves necessitats. 
 
Tercer.- Fer públic i accessible tot l’anàlisi elaborat per la comissió de treball per a 
que la ciutadania de Cornellà, fent ús dels principis de transparència i participació 
pública, pugui estar-ne informada. 
 
Quart.- Utilitzar l’anàlisi elaborat per la comissió de treball com a instrument per a 
futures polítiques públiques d’habitatge en el municipi. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Consell de la Ciutat, a PROCORNELLÀ a les 
associacions de veïns i veïnes de la ciutat, al Síndic de Greuges de Cornellà, al Sindicat 
de Llogaters i Llogateres de Catalunya, a l Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), als Sindicats de la ciutat, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:01:31 al 02:49:49 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea008700
03?startAt=7291.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=7291.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b74d483e70174e2ea00870003?startAt=7291.0
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Durant la deliberació d’aquest punt s’absenten temporalment de la sessió per 
alguns instants i en períodes no coincidents, el senyor Sergio Fernández Mesa, 
les senyores Emilia Briones Matamales i Rocio García Pérez, Regidor/es del 
Grup Municipal de PSC-CP i el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG que s’incorporen a la mateixa amb caràcter 
previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Vots en contra: 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

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

Sanchez. 
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PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:49:50 al 03:07:03 
 
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 verbalment un prec, que una vegada traduït a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Amb la intenció de fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible 
l'Ajuntament de Cornellà muntarà la xarxa pedalable de Cornellà en més de 20 
quilòmetres que transcorre en part per la zona de baixes emissions, contribuint així a 
disminuir l'ús del vehicle particular. 
 
Part del traçat conviurà amb calçades, voreres i aparcaments. I s'afavoreix la 
connexió entre municipis per a facilitar l'intercanvi amb el transport públic i l'accés a 
les zones industrials, escoles i centres comercials. 
 
A més han augmentat els espais dedicats a mantenir la distància de seguretat front la 
COVID-19 i paral·lelament la ciutadania està utilitzant i utilitzarà aquest mitjà de 
transport com a mitjà que garanteix millor la seguretat front el contagi que el 
transport públic.  
 
No obstant això, les persones usuàries d'aquest transport compten amb el problema 
de no tenir aparcaments gratuïts en els quals deixar la bici a l'hora de fer qualsevol 
gestió. No parlem d'aparcaments per a deixar la bici a la nit sinó de manera puntual 
per a accedir, per exemple, als centres mèdics, escoles, edificis públics de gran 
afluència, centres comercials en els quals l'espai permeti la seva ubicació, etc... 
 
Per tot això sol·licitem la instal·lació d'aparcaments per a bicicletes en els punts de 
major afluència de persones, però per a bicicletes amb model 1, que permet lligar les 
dues rodes i el quadre, important! 

... 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
Les exigències de les actuacions de les administracions en ple sotmetiment a la Llei 
han estat especialment objecte d’atenció per part de legislador des de fa anys, per tal 
de garantir el compliment del principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans 
disposin de mecanismes de protecció per la tutela de llurs drets i interessos. 
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Principis com el de la transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
obtenen especial rellevància pel funcionament de les administracions públiques, 
prevista a la Llei 19/2014, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la GAIP, és l’òrgan 
independent de garantia davant, es pot reclamar si una administració de Catalunya o 
qualsevol entitat, organisme o empresa pública que depengui de la mateixa no faciliti 
l’accés a una informació pública que s’hagi sol·licitat. 
 
Aquest òrgan, el passat 31 de gener va dictar l’acord 104/2018/ES per requerir a la 
incoació del procediment sancionador a l’Ajuntament de Cornellà en relació a 
l’incompliment de la Resolució 104/2018 de 17 de maig. Aquest acord ve motivat per 
l’incompliment sistemàtic de les resolucions 104, 160, 199, 229, 341/2018 i 204/2019, 
en les que un ciutadà demana informació sobre autoritzacions de dispositius de vídeo-
vigilància, documentació d’instal·lacions elèctriques municipals, subvencions rebudes 
pels Grups Municipals i la seva justificació, informació sobre el sistema de gestió i 
cobrament de multes per infracció d’aparcament en zones blaves o verdes, informació 
sobre finques absentes d’IBI. 
 
El 10 de juliol de 2019 la GAIP va notificar a l’Ajuntament que la desatenció dels 
requeriments d’execució de les resolucions estava tipificat com a falta molt greu 
sense obtenir resposta. El 16 de gener del 2020 la Presidenta de la GAIP va adreçar 
una darrera comunicació a l’Alcalde on es detallaven tots els incompliments sense 
obtenir cap resposta. 
 
L’Ajuntament ha comés una falta molt greu, voldríem saber com es troben els 
següents punts: dos, tres i quatre de l’acord emès per unanimitat el 31-01-2020. 
 
El punt dos, demanar a l’Ajuntament que incoï el procediment sancionador previst a 
l’article 85 de la Llei de Transparència contra la persona que sigui responsable 
d’aquesta infracció. 
 
El punt tres, requerir que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a informar a la GAIP 
de les actuacions derivades d’aquest acord i del seguiment del procediment 
sancionador. 
 
Y el punt quatre, requerir a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a informar a la 
GAIP del compliment de les resolucions 104/2018, 160/2018, 199/2018, 229/2018, 
341/2018 i 204/2019. 

... 
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Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
En tot cas dir que, aquest últim prec no és un prec. I per tant, no és un prec, des del 
punt de vista del que representa un prec.  
 
Ho dic pel que has comentat, jo pren nota i ja està. 

... 
 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’ha presentat verbalment una pregunta, que una vegada 
traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Durant els mesos d'estiu hem vingut observant que els camins que hi ha darrere del 
Camp del Cornellà i darrere del Club Delfos que arriben fins al pont de l'autopista i fins 
a Salines, s’estan utilitzant com a abocador d'electrodomèstics, runa i amés espai per 
a fer botellons. Tinc com 200 fotos sobre això que així ho demostren. 
 
S'està inspeccionant aquest espai en algun moment per part de la Guàrdia Urbana i 
alhora per la Brigada? Pels dos motius, per la higiene i, ja que és un espai perillós pels 
residus i susceptible d'incendis o accidents. 

... 
 
 
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 dos precs i dues preguntes que una vegada 
traduïts/des a la llengua catalana, resten com segueix: 
 
Primer prec 
... 
 
La situació actual de pandèmia que estem sofrint ha generat una crisi social i 
econòmica que està afectant a moltes famílies de la nostra ciutat. Com a dada podem 
aportar que l'atur a Cornellà està per sobre del 13,4% que és un punt per sobre de la 
mitjana del Baix Llobregat.  
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En moltes famílies un o els dos caps estan encara sense cobrar la prestació de l’ERTE i 
altres que han sol·licitat l'ingrés mínim vital, no l'han percebut, no saben com està el 
seu expedient i no esperen cobrar-lo en els pròxims mesos. Aquesta situació fa que 
moltes unitats familiars monoparentals, per exemple, estiguin vivint al límit, en el 
llindar de pobresa o en la pobresa mateixa.  
 
Tal és el grau al qual han arribat moltes famílies a Cornellà que a causa de la falta de 
recursos econòmics suficients veuen molt difícil, fins i tot impossible accedir als 
mitjans de protecció enfront del virus com són la mascareta i el gel. 
 
Podem dir com data aportat per l'OCU que les famílies poden arribar a gastar entre 
70 i 150 euros al mes en mascaretes i gel. Estem parlant que si la mitjana d'un rebut 
de la llum és de 75, la compra d'aquests elements s'ha tornat un rebut més, 
important, a casa.  
 
Llavors, atès que l'administració pública ha de garantir que les persones que no tenen 
recursos puguin accedir a aquests elements de protecció enfront del virus, preguem a 
l'equip de govern garanteixi que qualsevol persona o família amb problemes 
econòmics puguin accedir a les mascaretes i al gel que necessiti i faci una campanya 
de difusió a través dels diferents mitjans de comunicació de la ciutat, centres socials i 
altres espais per a aquells que el necessiten sàpiguen que poden accedir a ells i a 
aquests elements de protecció. 

... 
 
 
Segon prec 
... 
 
La mascareta és un dels mecanismes claus per a prevenir l'expansió del coronavirus, 
no obstant això hi ha molts col·lectius que han vist minvada de manera considerable 
la seva forma de comunicació per l'opacitat d'aquestes. 
 
Les mascaretes d'ús habitual no sols impedeixen la lectura dels llavis sinó que també 
dificulten l'audició, impedint a persones amb problemes auditius, persones sordes, 
persones grans i fins i tot els nens, o persones del col·lectiu amb trastorn d'espectre 
autista, tinguin problemes de comunicació.  
 
Cal recordar que tots els ciutadans tenen dret a accedir a l’administració i als 
organismes públics en igualtat de condicions, per la qual cosa és necessari eliminar 
totes les barreres que impedeixin als ciutadans exercir els seus drets. 
 
És per això que preguem a l'equip de govern el següent prec, i és, que garanteixi l'ús 
de mascaretes transparents homologades per a tot el personal que manté contacte 
amb el públic al nostre ajuntament, com per exemple, el personal de l’OAC. 

... 



 
 

 
 

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

 

 81 

 
Primera pregunta 
... 
 
És En relació a la targeta de compra de proximitat i és que els botigues ens han fet 
arribar uns que estan contents amb el resultat i uns altres no. I a les hores la pregunta 
és. 
 
Que resultat està donant la venda de la targeta moneder per a ús exclusiu en els 
comerços adherits de la nostra ciutat? Quantes targetes s'han venut i que saldo 
queda dels 300.000 euros assignats a aquesta campanya? 

... 
 
Segona pregunta 
... 
 
Hem entrat en la tardor amb fortes pluges, una avançament del que promet ser un 
hivern amb un pic important de pluges intenses i torrencials, amb importants 
crescudes i possibles inundacions a la zona mediterrània a causa del canvi climàtic.  
 
Les pluges intenses i torrencials han estat i seran un problema per a aquells municipis 
que tenen en el seu territori el pas d'un riu, com en el nostre cas el riu Llobregat.  
 
La neteja de les lleres i de les zones inundables és la formula correcta per a prevenir i 
minimitzar els danys que puguin causar aquestes pluges, i és el que es diu el principi 
de precaució.  
 
És per això que formulem la següent pregunta, ha sol·licitat o pensa sol·licitar en breu 
a les autoritats competents la neteja de la mala herba i canyes del curs del riu 
Llobregat al pas per la nostra ciutat per a evitar així grans danys en cas de fortes 
pluges que puguin generar riuades i inundacions? 

... 
 
 
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’han presentat verbalment dos precs i dues preguntes: 
 
Primer prec 
... 
 
Entre el 25 de juliol i el 15 de novembre Adif porta a terme obres que comporten 
afectacions al servei de Rodalies, a les línies R1, R2 i principalment a la línia R4. 
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Aquestes obres han comportat un augment de combois, majoritàriament trens de 
mercaderies, que passen a velocitats elevades per la línia de Cornellà. 
 
Com a conseqüència, els sorolls i molèsties a la ciutadania són elevats, sobretot de 
nit. Són moltes les queixes ciutadanes en aquest sentit. 
 
Preguem: 
 
Que L’Ajuntament de Cornellà traslladi a Renfe els inconvenients que aquest fet 
genera a la ciutadania, especialment a les nits i els hi reclami què adopti mesures que 
minimitzin les molèsties i que en el cas necessari es reuneixin per traslladar les 
conseqüències reals, objectives i contrastades de l'impacte d'aquest increment de 
combois. 

... 
 
 
Segon prec 
... 
 
Aquesta setmana, el Tribunal Suprem, ha adoptat la decisió d’inhabilitar el president 
de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, per uns fets que no constitueixen cap 
delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. 
 
El President de la Generalitat ha patit dos processos judicials injustos per defensar, 
des de la màxima institució del nostre país, la llibertat d’expressió, la llibertat dels 
presos i preses polítiques i dels exiliats i exiliades i el dret a l'autodeterminació. 
 
Una vegada més la justícia ha fet política i s’ha situat per sobre de la democràcia. 
 
L’article 2.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que els municipis 
integren també el sistema institucional de la Generalitat. 
 
I molts municipis catalans, davant l’abús de la justícia espanyola, davant d’aquest 
atac a la màxima institució del país, ja han mostrat el seu rebuig a una sentència 
absolutament desproporcionada i que, en temps de pandèmia, encara és més 
perillosa i nociva. 
 
Davant del silenci d’aquest consistori, davant d’aquest cop a la democràcia, preguem 
que no es normalitzi la persecució judicial i política que pateix la màxima institució del 
nostre país i que es rebutgi la inhabilitació del President de la Generalitat pel simple 
fet d’exercir drets fonamentals. 

... 
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Primera pregunta 
... 
 
La Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, del 2014, 
estableix quina informació de les administracions públiques, està sotmesa a publicitat 
activa i que, per tant, s’ha de publicar sense demanda prèvia. 
 
Entre aquesta informació hi ha la de la plantilla, la relació de llocs de treball i el règim 
retributiu. 
 
L’article 3 d’aquesta llei, determina que, aquesta obligació, també és aplicable a les 
empreses públiques amb participació majoritària d’alguna administració pública. 
 
A Cornellà de Llobregat, entre altres, tenim PROCORNELLÀ, TECSALSA i la FUNDACIÓ 
PER LES PERSONES DEPENDENTS, que tenen participació majoritària de l’Ajuntament. 
 
Hem constatat que aquesta informació tot i ser preceptiva, no està disponible d’una 
manera proactiva ni a la web municipal ni al portal de transparència. 
 
D’acord amb la Llei de Transparència, aquesta informació hauria de ser pública. I si la 
demanem, com en el cas de TECSALSA, no s’haurien de realitzar informes jurídics on 
s’indica que no tenim dret a aquesta informació ni dir-nos que és confidencial. 
 
Per aquests motius, preguntem: 
 
Per què no es compleix amb l’obligatorietat de publicitar aquesta informació i quan es 
procedirà a publicar la informació relacionada i s’actualitzaran les dades que 
actualment no ho estan? 

... 
 
 
Segona pregunta 
... 
 
En el ple municipal de 29 de gener de 2020, Cornellà va ser declarada ciutat 
antifeixista. 
 
Però el proper mes d’octubre, tres cornellanencs antifeixistes, que han estat 
injustament acusats per grups i col·lectius que fomenten l’odi i la discriminació, 
hauran d’acudir als jutjats. 
 
L’origen de les acusacions es remunten a la manifestació, convocada per VOX el 12 de 
gener de 2020 i a la manifestació pro LGTBI del 28 J del 2019. 
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Acusacions com aquestes, certifiquen que el perillós discurs de l’odi que sustenta la 
ultradreta: xenòfob, racista, homòfob, masclista, en comptes de ser criminalitzat, 
està sent normalitzat. 
 
Cornellà sempre ha estat una ciutat acollidora, diversa, plural i compromesa amb la 
justícia social. 
 
El 29 de gener aquest consistori es va comprometre a: 
 
Davant qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica al municipi, a fer 
una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides o agreujades. 
 
Per què l’Ajuntament no dóna compliment a aquest compromís i realitza una 
denúncia pública i dóna el suport necessari a aquestes persones? 

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint hores i deu 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 30 de setembre de 2020, la qual ha estat aprovada en data 28 d’octubre de 2020 i ha 
estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la signatura electrònica. 

LA SECRETARIA GENERAL 
Carmen Alonso Higuera 
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