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ACTA PLE NÚM. 9/2020 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 D’OCTUBRE 2020 
 

 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 D’OCTUBRE DE 2020 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 
d’octubre 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 i 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. 8/2020, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE SETEMBRE D’ENGUANY. 

Aprova acta 8/2020 

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 00:00:10 al 00:01:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=10.0 
 
 
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/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=10.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=10.0
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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. 2646/2020 de data 24 de setembre 
... 
 
Vista la necessitat d’haver de cobrir una plaça vacant d’educadora i un lloc de treball 
vacant a l’EMEE Virolai, com a conseqüència de la finalització del contracte de 
l’anterior educadora, 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 
d’educadors/es especialitzats per poder garantir les substitucions d’aquesta 
especialitat a l’Escola d’Educació Especial Virolai,  
 
Atès que la senyora Patricia Merideño Rosa, 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 d’educadora de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que el senyora Patricia Merideño Rosa 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 
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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 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 una plaça vacant a l’Escola Especial Virolai 
 
Segon.- Autoritzar la contractació laboral d’interinitat a temps complert de la senyora 
Patricia Merideño Rosa, en qualitat d’educador/a especialitzada per cobrir una plaça 
vacant, amb efectes 24 de setembre de 2020 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.- 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 5.484,03 
0780 3230D 1600000 Seguretat Social/ E.E.E. Virolai 2.026,89 
 
 TOTAL COST 7.510,92 
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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 la interessada, al seu Cap, al 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 

... 
 
 
- Decret núm. 2679/2020 de data 29 de setembre 
... 
 
Per tal d’obrir un nou espai de participació ciutadana a nivell de ciutat, el Ple 
Municipal va crear el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan consultiu i de participació 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb funcions d’informació, estudi, debat i 
assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que 
incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible, 
així com la regulació del seu règim jurídic i de funcionament mitjançant el Reglament 
Orgànic Municipal. 
 
Atès que segons disposa l’article 104 del Reglament Orgànic municipal, sota la 
Presidència de l’Alcalde, el Consell de Ciutat de Cornellà de Llobregat ha d’estar 
integrat per un màxim de dos Vicepresidents designats per l’Alcaldia i per una 
representació dels diferents grups polítics municipals i dels diferents Consells 
Sectorials de Participació, així com, també, per representants de les institucions més 
significatives de la ciutat i per ciutadans i ciutadanes de Cornellà, escollits de forma 
molt diversa per tal de garantir la màxima pluralitat i sensibilització social.  
 
De fet, una de les mesures més innovadores del procés per participar en aquest 
Consell, és la possibilitat que qualsevol ciutadà o ciutadana de Cornellà pugui ser 
escollit membre d’aquest, si així ho sol·licita durant el procés de convocatòria pública 
que s’ha obrir per escollir de forma aleatòria fins a 5 persones, entre totes aquelles 
que expressin la seva voluntat de ser-hi membres. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, de 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es fa 
necessari procedir, dins de la nova organització municipal, a la renovació dels 
membres del Consell de Ciutat per aquest mandat 2019-2023, en haver finalitzat el 
mandat del Consell de Ciutat anterior com a conseqüència del que disposa l’article 
104 in fine del ROM, que circumscriu el mandat dels seus membres als quatre anys de 
vigència de cada mandat del Consistori. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, una vegada tramitats els procediments corresponents i 
efectuats els nomenaments adients, i en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides i d’acord amb les previsions contingudes al ROM, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar constància de que, realitzats tots els nomenaments corresponents per 
les entitats representades i pels òrgans municipals competents, el Consell de Ciutat de 
Cornellà de Llobregat pel mandat 2019-2023, està conformat per les persones 
següents: 
 
 

1. PRESIDENT 

 
Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

 
 

2. VICEPRESIDENTS 

 

 Emilia Briones Matamales, Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de 
Presidència de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 

 Sr. Josep Nadal Tuset, representant de les persones d’especial rellevància de la 
ciutat. 

 
 

3. VOCALS 

 
a. En representació dels Grups polítics municipals 
 

 Sra. Emilia Briones Matamales 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya/Candidatura de Progrés 
(PSC–CP) 

 

 Sra. Raquel Albiol i Gilabert 
Grup Municipal del Partit Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal (ERC/AM) 

 

 Sr. Daniel Martínez Rodríguez 
Grup Municipal del Partit Ciutadans. Partido de la Ciudadania (Cs) 

 

 Sra. Ana María Cantillo Romero 
Grup Municipal del Partit PODEMOS 
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 Sr. Claudio Carmona Vargas 
Grup Municipal del Partit En Comú- Movem Cornellà- En Comú Guanyem (EC-
MC-ECG) 

 
 
b. En representació dels Consells de Participació de Cornellà de Llobregat. 
 

 Consell Municipal d’Esports 
Senyor Jose Manuel Hernández Gonzàlez 

 

 Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional  
Senyor Pedro Rodríguez Guijarro  

 

 Consell Municipal de la Dona 
Senyora Maria Carmen Espuña Cerezo 

 

 Consell Municipal de Participació de Medi Ambient 
Senyor Leonardo Baquedano López  

 

 Consell Municipal de Seguretat i Prevenció 
Senyor René López Lucas 

 

 Consell Assessor de la Gent Gran 
Senyora Neus Bos Bolós 

 

 Consell Municipal de Salut 
Senyora Heliodora González Barguilla 

 

 Consell Comunitari de Serveis Socials 
Senyor Luis López Muñoz 

 

 Consell Municipal de Cultura 
Senyora Montserrat Orozco Cees 

 

 Consell Comunitari de la Infància i Adolescència 
Senyora Marina Rafols Cambil 

 

 Consell Municipal de Comerç i Turisme (pdte. Donar alta) 
Senyor Francesc Rivero Rosell 

 
 
c. Institucions més significatives de la ciutat 
 

 Sr. Alejandro Talavera Nos 
UNIÓ ESPORTIVA CORNELLÀ 
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 Sr. Eugeni Tamarit i Oró 
ORFEÒ CATALONIA 

 

 Sr. Antonio Martín Muñoz 
ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA PEÑA DOMINÓ SAN ILDEFONSO 

 

 Sra. Pura Velarde Cidoncha 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE CORNELLÀ (FAVCO). 

 

 Sr. Juan Miguel Villalón Plaza 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CATALUNYA 

 

 Sr. Lluis Ponce Garrido 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA 

 

 Sr. Joan García García 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

 

 Sra. Dolors Campos Rodríguez 
CORNELLÀ COMPRA A CASA 

 

 Sra. Mª Dolores Crisóstomo Moreno 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DE CORNELLÀ. 

 

 Sr. Fernando Maldonado Maldonado 
GREMI D’INSTALADORS DEL BAIX LLOBREGAT 

 
 
d. Persones d’especial rellevància ciutadana 
 

 Sr. Josep Nadal Tuset 

 Sr. Helena Porras Mascaro 

 Sr. Benigno Martínez Ojeda 

 Sr. José Antonio Gallego Soto 

 Sra. Esperanza Megías Román 
 
 
e. Ciutadania de Cornellà de Llobregat 
 

Titulars 
 

 Maria Victoria Amargant Salgado 

 Juan Carlos Calvo Lamillar 

 Maria del Carmen Remolins Isant   

 Alex Pedrerol Torres 

 Francisco Aguilar Gallardo 
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Suplents 

 

 Pere Ollé Sala 

 María José Jaime Fernández 

 Francesc Xavier Muñoz Romero 

 Samuel Villar Bautista 

 Amador Cándido Rosas Outes 
 
 

4. SECRETÀRIA 

 

 Sra. Eva Maria Moreno Alcalde 
Per delegació de la Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a les persones afectades pel seu coneixement i 
efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució, en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment amb el que preveu 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. 

... 
 
 
- Decret núm. 3019/2020 de data 20 d’octubre 
... 
 
Vista l’alerta sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19 des del mes de març 
del 2020, la qual ha provocat una continua adaptació a diferents mesures preventives 
adoptades per l’Administració, les quals hauran de mantenir-se durant mesos. 
 
Vista la tornada als col·legis dels nens/es i joves des del dia 14 de setembre i la 
cobertura que ha realitzat la Guàrdia Urbana a tots els centres durant els primers 
dies, amb presencia física dels agents als horaris d’entrada i sortida dels estudiants. 
 
Vista la situació actual, en la qual es preveu que aquesta situació s’allargarà en el 
temps, 
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Vista la necessitat de què la Guàrdia Urbana traslladi el seu esforç a lluitar contra el 
risc del contagi a zones i horaris on també és necessària la seva presència, a més 
d’atendre el dia a dia de la ciutat, 
 
Vista la necessitat de contractar a 6 educadors cívics per tal d’efectuar les tasques 
que han portat a terme els agents de la Guardia Urbana durant els primers dies del 
curs, consistent en realitzar tasques de controladors als horaris d’entrada i sortida 
dels col·legis, donant missatges preventius, regular l’accés i pas per passos de 
vianants a les persones que van o venen dels centres, i si cal, posar i retirar 
senyalització. 
 
Atès el llistat de candidats proporcionat pel Cap de Gestió del departament de 
Polítiques d’Ocupació amb un perfil d’educadors cívics. 
 
Ateses les trucades realitzades a tots els candidats i la disponibilitat de només sis 
d’ells, 
 
Atès l’informe emès pel Cap de la Guardia Urbana i amb el vist i plau de la Tinenta 
d’Alcalde de Presidència així com la proposta emesa pel Departament de Recursos 
Humans, pel que fa a la contractació de candidats/es. 
 
Atès el que preveuen els articles 16, 19, 20 i 94, del Reglament de Personal al Servei 
de les Entitats Locals aprovat per Decret número 214/1990 de 30 de juliol, article 11 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 
d’octubre de 2015 i l’article 15.1 a) de l’Estatut dels Treballadors aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, i l’article 2 del reial Decret 2720/1998, de 
18 de desembre, 
 
Atès que en el pressupost estan creades les partides 07801320B1310000 LABORAL 
EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA i 07801320B1600000 SEGURETAT 
SOCIAL/PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA, amb dotació suficient per poder procedir a la 
contractació, 
 
Atès el que disposa l’article 39.3 de la Llei 39/15 de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques 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. 
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 temporalment per obra o 
servei determinat els sis treballadors proposats com a Educadors Cívics. 
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Segon.- Autoritzar la contractació laboral no permanent a temps parcial per obra o 
servei determinat del personal relacionat a continuació, des del 28 de setembre de 
2020 i fins al 30 de juny de 2021. 
 
 
DATA CONTRACTE: 28/09/2020 al 30/06/2021 
JORNADA DE TREBALL SETMANAL: 
RETRIBUCIÓ MENSUAL BRUTA: 20 hores setmanals 
 567,84.-€ 
 
 
Especialitat: Educador/a Cívic/a: 
 

NIF COGNOMS I NOM 

35047898S DIAZ VALL-LLOSERA, ALICIA 

48071959G MENDEZ SEDEÑO, ERIKA 

49871075Z MENDOZA PLAZA, Mª ELIZABETH 

48073647J MORENO GARCIA, INGRID PAOLA 

38415797R NOGUERA SMITH, EMILIA 

46552504K SOLANO RAMOS, MARIA 

 
 
Tercer.- Establir a l’esmentat personal la resta de condicions establertes per al 
personal laboral d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa a les partides pressupostàries que s’indiquen 
del pressupost de l’exercici 2020: 
 
 
Partida pressupostària  Denominació  Import 2020 
 
07801320B1310000 LABORAL EVENTUAL/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 13.660,38.-€ 
07801320B1600000 SEGURETAT SOCIAL/PREVENCIÓ I CONVIVENCIA 4.417,77.-€ 
 
 TOTAL COST 18.078,15.-€ 

 
 
Cinquè.- Retrotraure els efectes de la present resolució a la data 28 de setembre de 
2020, en aplicació del que estableix l’article 39.3 de la Llei 39/15. 
 
Sisè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la contractació en el Diari Oficial de la 
Generalitat i Butlletí Oficial de la Província. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:20 al 00:02:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=80.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
PUNT TERCER.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 
13/2020 DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA, RELATIU A 
SERVEIS MUNICIPALS I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN MUNICIPIS AMB 
POBLACIÓ SUPERIOR A 10.000 HABITANTS, EXERCICI 2017.- 

Donar compte de l’informe de 
fiscalització núm. 13/2020 de la 
Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de 16 de setembre de 2020 del Síndic Major de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya (RGE núm. 28739 de 16 de setembre de 2020), adjuntant una còpia de 
l’informe de fiscalització núm.13/2020, relatiu a Serveis municipals i gestió ambiental 
en municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017, l’objecte del 
qual ha estat analitzar les actuacions en medi ambient que han portat a terme es 
entitats locals i analitzar la gestió dels serveis públics municipals amb la seva 
influència en la resolució o en la generació de problemes mediambientals, segons 
s’expressa a l’apartat 1.1.1 del citat informe, que té el seu origen en l’actuació 
coordinada de les institucions de control extern de l’Estat espanyol en la Comissió de 
Coordinació de Corporacions Locals. 
 
Atès que, segons es recorda en el citat escrit, aquest informe s’ha de sotmetre al 
coneixement dels òrgans de govern de l’Ajuntament i que se n’ha de fer publicitat a la 
seu electrònica de l’Ajuntament, tal com determina la disposició addicional sisena de 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=80.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=80.0
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la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, a la que cal afegir 
el que disposa l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern. 
 
Atès que davant la indeterminació de l’òrgan de govern concret al que s’ha de posar 
en coneixement aquest informe, i d’acord amb el que disposa l’article 22.2.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es considera 
acomplert aquest tràmit donant compte d’aquest informe al Ple municipal integrant 
de la totalitat dels regidors electes municipals. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm.13/2020 de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, relatiu a serveis municipals i gestió mediambiental en 
municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017; en compliment 
d’allò que disposa la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, i l’article 7.1.e) de 
la Llei 19/2013. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica municipal, facilitant 
l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa la disposició addicional 
sisena de la Llei 26/2009 i l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord, així com l’enllaç a la seu electrònica municipal a on 
es doni publicitat d’aquest informe, al Síndic Major de la Sindicatura de Comptes, 
mitjançant la plataforma EACAT. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:02:17 al 00:06:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=137.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=137.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=137.0
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PUNT QUART.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
24/2020, PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT 
AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA I A BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES.- 

Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
24/2020. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del Departament d’Acció Social, per fer front a les 
conseqüències econòmico-socials del COVID-19, per un import de 15.341,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del departament d’Acció Social, per fer front a les 
conseqüències econòmico-socials del COVID-19, per un import de 65.736,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per crèdit extraordinari amb càrrec a baixes per 
anul·lació de despeses del Departament d’Intervenció, per fer front a les comissions 
bancàries pel manteniment mensual del compte corrent obert al BBVA, per un import 
de 420,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front a les despeses de 
la Botiga solidària, per un import de 50.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front a les despeses de 
reparació de la façana del centre social Garcia Nieto, per un import de 25.100,00 
euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Manteniment i Serveis, per fer front a la contractació 
de les llums de Nadal, per un import de 107.000,00 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament de Recursos Jurídics, per fer front a una factura del 
contracte d’assegurances, per un import de 7.258,80 euros. 
 
Vista la proposta de modificació per suplement de crèdit amb càrrec a romanent de 
tresoreria del Departament d’Acció Social, per fer front als contractes d’emergència 
de subministrament d’àpats cuinats i gestió i distribució de kits d’alimentació, per un 
import de 23.305,96 euros. 
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Vista la necessitat de concedir crèdits extraordinaris per tal de reconèixer crèdits 
d’exercicis tancats, no reconeguts en el seu moment, per als quals no existeix dotació 
adequada o suficient al vigent Pressupost, de les Àrees de Presidència, Economia i 
Administració i Igualtat i Educació, per un import total de 906,87 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. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, 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 24/2020 per crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria i a 
baixes per anul·lació de despeses, segons el següent detall i resum per capítols que 
figura a continuació: 
 
 
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  
 
0332.2311C.2210501 ALIMENTACIÓ/ADULTS 61.670,00 5.736,00 0,00 67.406,00 
0332.2311C.4800001 AJUTS ADULS/ALLOTJAMENT ALTERNATIU 31.300,00 63.400,00 0,00 94.700,00 
0332.2311B.2270600 TREBALLS TECNICS/INFANCIA 129.691,00 0,00 2.560,00 127.131,00 
0332.2311A.2269902 DESPESES DIVERSES/GENT GRAN 126.352,00 0,00 63.176,00 63.176,00 
0332.2311C.2210501 ALIMENTACIÓ/ADULTS 61.670,00 11.941,00 0,00 73.611,00 
0332.2311A.4800005 CONVENI BON TRACTE PERSONES GRANS 

(EQUIP PROF.) 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 
0332.2311C.4800010 SUBV. ASSOCIACIO APRODICO 5.750,00 0,00 5.750,00 0,00 
0332.2311C.4800012 SUBV. MALALTS FIBROMIALGIA CORNELLA 1.691,00 0,00 1.691,00 0,00 
0332.2311C.4800004 CONV.FED. ENTIT.PERS. AMB DISCAP. 

FRANCESC LAYRET (COCEMFE) 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 
 
 TOTAL DESPESES  81.077,00 81.077,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CREDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC A BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE DESPESES 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
1201.1500B.3590000 COMISSIONS BANCARIES/CMPG 0,00 420,00 0,00 420,00 
1201.1500B.2200001 MAT. OFICINA NO INVENT./CMPG 600,00 0,00 420,00 180,00 
 
 TOTAL DESPESES  420,00 420,00 
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MODIFICACIONS PER 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 75.100,00 0,00 255.100,00 
0112.1650A.2279900 C.P.S./ENLLUMENAT PUBLIC I ALTRES SERVEIS 556.472,00 87.000,00 0,00 643.472,00 
0112.1650A.2130002 REPARACIO ENLLUMENAT PUBLIC 15.000,00 20.000,00 0,00 35.000,00 
0785.9200I.2240000 ASSEGURANCES RECURSOS JURIDICS 310.000,00 7.258,80 0,00 317.258,80 
0332.2311C.2210501 ALIMENTACIO/ADULTS 61.670,00 23.305,96 0,00 84.975,96 
 
 TOTAL DESPESES  212.664,76 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 4.148.513,64 212.664,76 0,00 4.361.178,40 
 
 TOTAL INGRESSOS  212.664,76 0,00 
 
 
 
MODIFICACIONS PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CREDIT AMB CÀRREC A ROMANENT DE TRESORERIA (RECONEIXEMENT 
DE CRÈDITS EXERCICIS TANCATS) 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
 Consignació Consignació 
Partida Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0012.1300A.2219901 MAT. ESPECIAL/G. URBANA (CR) 5.143,78 438,95 0,00 5.582,73 
0787.9251A.2210504 SUB. AIGUA FONTS/TRANSPARÈNCIA (CR) 0,00 62,62 0,00 62,62 
0885.3341A.2260903 CÒMICS A CORNELLÀ (CR) 0,00 405,30 0,00 405,30 
 
   906,87 0,00 
 
 
 
ESTAT D'INGRESSOS 
 
 Previsió Previsió 
Concepte Descripció Actual Altes Baixes Final  
 
0770.87000 ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS 4.148.513,64 906,87 0,00 4.149.420,51 
 
 TOTAL INGRESSOS  906,87 0,00 

 
 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap.  II.-  Despeses corrents en bens i serveis ....  156.148,63 66.156,00 
Cap.  III.-  Despeses financeres ............................  420,00 0,00 
Cap.  IV.-  Transferències corrents .......................  63.400,00 15.341,00 
Cap.  VI.-  Inversions Reals ...................................  75.100,00 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  295.068,63 81.497,00 
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ESTAT D’INGRESSOS 
 Altes Baixes 
 
Cap.  VIII.- Actius financers ...................................  213.571,63 0,00 
 
 TOTAL ..................................................  213.571,63 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 00:06:40 al 00:09:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=400.0 
 
 
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 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=400.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=400.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL D’AQUESTA 
CORPORACIÓ I DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ PER L’EXERCICI 
2021.- 

Aprovar la plantilla del personal 
d’aquesta Corporació i de 
l’Institut Municipal de 
Radiodifusió per l’exercici 2021. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la proposta de plantilla de personal d’aquesta Corporació i de l’ Institut 
Municipal de Radiodifusió, per l’exercici 2021, elaborada pel Departament de 
Recursos Humans, així com el projecte de pressupostos pel mateix exercici.  
 
Atès el que es disposa en els articles 25, 26 i 28 1 del Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals, l’article 283 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003.  
 
Atès que aquesta proposta recull les necessitats organitzatives i funcionals previstes 
per aquest exercici. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per aprovar la 
plantilla de personal així com determinar els llocs de treball dels funcionaris d’acord 
amb el que preveu l’article 22 de la llei 7/1985 de 2 d’abril i l’article 35 del Reglament 
del Personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
El President de la Comissió de Presidència i Economia proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- Aprovar la plantilla del personal d’aquesta Corporació i de l’ Institut 
Municipal de Radiodifusió per l’exercici 2021, de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 25 i 26 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 
126 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i amb el següent contingut:  
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PLANTILLA DE PERSONALDE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE LLOBREGAT 
ANY: 2021 

 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 

Nombre Places Denominació  Grup 

 
I) FUNCIONARIS/ÀRIES D’HABILITACIÓ NACIONAL 
 

1 Subescala de Secretaria A-1 

2 Subescala d’Intervenció-Tresoreria A-1 

 
II) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Titulat/da A-1 

 
B) ADMINISTRATIU/TIVA 
 

123 Administratiu/tiva C-1 

 
C) AUXILIAR 
 

6 Auxiliar Administratiu/tiva C-2 

 
E) SUBALTERN/A 
 

46 Subaltern/a S/T 

 
III) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
a) SOTS-ESCALA TÈCNICA 
A) TÈCNIC/A SUPERIOR 
 

6 Enginyer/a Industrial A-1 

7 Arquitecte/a A-1 

17 Advocat/da A-1 

2 Arxiver/a A-1 

5 Ciències econòmiques i empresarials A-1 

3 Psicòleg/a A-1 

1 Educació A-1 
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B) TÈCNIC DE GRAU MIG 
 

19 Gestió Pública A-2 

8 Arquitecte/a Tècnic/a   A-2 

1 Enginyer/a Tècnic/a A-2 

2 Salubritat Pública A-2 

6 Treball Social A-2 

1 Educació A-2 

8 Sistemes Informàtics A-2 

1 Estadística A-2 

 
C) TÈCNIC AUXILIAR 
 

3 Sistemes Informàtics C-1 

1 Delineant/a C-1 

 
b) SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
  1.- GUARDIA URBANA 
 

1 Intendent A-1 

2 Inspector A-2 

2 Sots- inspector C-1 

4 Sergent C-1 

13 Caporal C-2 

92 Agent C-2 

 
   2.-PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 

5 Medi Ambient A-1 

2 Salut Pública A-1 

1 Patrimoni Cultural A-1 

1 Enginyer/a Agronòm/a A-1 

2 Activitats Culturals A-1 

2 Inspecció Tributària A-2 

1 Inspecció  Urbanística A-2 

7 Activitats Culturals  A-2 

12 Educador/a Infantil A-2 

1 Turisme i Comerç A-2 

2 Riscos Laborals A-2 

2 Consum C-1 



 22 

1 Obres C-1 

2 Activitats Esportives C-1 

8 Educador/a Infantil C-1 

29 Auxiliar Biblioteca C-1 

6 Inspector/a Serveis/Obres C-1 

1 Inspector/a de Serveis/Obres C-2 

1 Regent/a C-2 

3 Auxiliar de Mercat C-2 

 
3.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Oficial 1 a. Pintor S/T 

1 Cuiner/a  S/T 

 

480   

 
 
B) PERSONAL LABORAL 
 

Nombre Places Denominació  

 
 
 
 

PERSONAL CLASSIFICATPER GRUPS PROFESSIONALS 
 
1.- TÈCNIC/A SUPERIOR  
 

3 Comunicació  

1 Inclusió Social  

1 Serveis Generals  

2 Treball  

6 Psicòleg/a  

1 Neuropediatra  

1 Advocat/da  

 
2.- TÈCNIC/A MIG 
 

1 Arquitecte/a Tècnic/a  

1 Salubritat Pública  

22 Treball Social  
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2 Gestió Esportiva  

20 Educador/a Social  

1 Diversitat  

2 Mediador/a Ciutadanes  

4 Treball  

2 Dinamitzador/a Digital  

1 Logopèdia  

4 Fisioterapeuta   

11 Mestre  

1 Mestre Psicomotricista   

20 Professor/a de Música  

5 Educador/a Infantil  

1 Educació Social  

7 Educador/a especialitzat/da  

3 Activitats Culturals  

2 Gestió de Serveis Generals  

1 Gestió Serveis Educatius  

 
3.- TÈCNIC/A AUXILIAR 
 

1 Gestió Cultural  

1 Dissenyador/a Gràfic  

3 Activitats Esportives  

14 Educador/a Infantil  

1 Auxiliar de Biblioteca  

1 Joventut  

5 Relacions Ciutadanes  

1 Serveis per la Dona  

2 Educació  

2 Manteniment  

1 Administratiu/tiva  

 
4.- AUXILIAR 
 

1 Serveis Esportius  

2 Serveis de Joventut  

4 Treballador/a Familiar  

1 Auxiliar Biblioteca  

1 Inspector/a de Serveis  

1 Telefonista – Informació  

2 Auxiliar Administratiu/tiva  
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2 Encarregat de Manteniment  

23 Assistent/a Infantil  

3 Auxiliar d’Educació  

1 Auxiliar  de Serveis a la Dona  

3 Cuiner/a  

9 Subaltern/a  

 
5.- PERSONAL D’OFICIS 
 

1 Encarregat/da  

2 Oficial 1 a. Fuster  

3 Oficial 1 a. Serraller  

2 Oficial 1 a. Fontaner-Electricista  

3 Oficial 1 a. Pintor  

4 Oficial 1 a. Jardiner  

4 Oficial 1 a. Paleta  

5 Oficial 1ª Conductor  

1 Oficial 1 a. Magatzem  

1 Oficial de Manteniment  

3 Oficial 2 a. Paleta  

1 Oficial 2 a. Magatzem  

17 Ajudant-Peó  

 

258   

 
 
C) PERSONAL EVENTUAL 
 

Nombre Places Denominació 

 

1 Assessor/a d’Obres de Projectes Municipals  

1 Cap de Premsa   

1 Director/a de l’ Institut Municipal de Radiodifusió  

2 
Assessor/a de Projectes d’Innovació Social i 
Urbana 

 

2 
Assessor/a de Projectes dels Grups Polítics 
Municipals 

 

 

7   
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PLANTILLA DE PERSONAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ 
CORNELLA DE LLOBREGAT 

ANY : 2021 
 
 
PERSONAL LABORAL 
 

Nombre Places Denominació 

 
 
PERSONAL CLASSIFICAT PER GRUPS PROFESSIONALS 
 
2.- TÈCNIC/A MIG  
 

2 Tècnic/a Comunicació  

 
1.- TÈCNIC/A AUXILIAR  
 

3 So  

 

1 Publicitat  

 

6   

 
 
Segon.- Inserir al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seva pàgina web, així com al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
plantilla íntegra de personal de la corporació i trametre còpies certificades de la 
mateixa a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en compliment del que preveu l’article 28. 1. del Reglament al Servei de 
les Entitats Locals. 
 
Tercer.- Difondre la composició de la Plantilla, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 
i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:09:39 al 00:11:22 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=579.0 
 
 
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 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 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/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=579.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=579.0
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PUNT SISÈ.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2021.- 

Aprovar inicialment el projecte de 
pressupost de l’exercici 2021. 

DICTAMEN 
... 
 
L’Alcaldia-Presidència, d’acord amb allò previst en l’article 168, 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 l’article 18 del Reial Decret 500/1990 ha format el Projecte de 
Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2021 que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de Presidència i Economia, per la qual 
cosa el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovació inicial, de conformitat amb l’establert a l’article 112 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i a l’article 168.5 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, del 
Pressupost General per a l’exercici de 2021, integrat pels Pressupostos de 
l’Ajuntament, de l’Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió Cornellà de 
Llobregat i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’Empresa Municipal amb 
capital íntegrament municipal; Societat Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, Societat Anònima (PROCORNELLÀ) i, el resum dels quals segons l’estat de 
consolidació per capítols pressupostaris i expressats en euros és el següent: 
 
 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ    
       

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  DESPESES PERSONAL 32.731.842,00 187.202,00 4.440.070,00 0,00 37.359.114,00 
2  BENS I SERVEIS 34.827.735,00 28.810,00 5.441.590,00 -391.980,00 39.906.155,00 
3  DESPESES FINANC. 17.500,00 0,00 460.680,00 0,00 478.180,00 
4  TRANSF.CORRENTS 13.635.941,00 0,00 0,00 -3.035.562,00 10.600.379,00 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 1.000.000,00    1.000.000,00 

  OPERACIONS CORRENTS 82.213.018,00 216.012,00 10.342.340,00 -3.427.542,00 89.343.828,00 

6  INVERSIONS REALS 3.000.723,00 0,00 500.000,00 0,00 3.500.723,00 
7  TRANSF.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8  ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9  PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 394.070,00 0,00 394.070,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL 3.000.723,00 0,00 894.070,00 0,00 3.894.793,00 

  TOTAL DESPESES 85.213.741,00 216.012,00 11.236.410,00 -3.427.542,00 93.238.621,00 

              

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ AJUNTAMENT 
I.M.RADIO-

DIFUSIÓ PROCORNELLÀ OP.INTERNES TOTAL 

1  IMPOSTOS DIRECTES 42.723.038,00 0,00 0,00 -370.480,00 42.352.558,00 
2  IMPOSTOS INDIRECTES 3.772.946,00 0,00 0,00 0,00 3.772.946,00 
3  TAXES I ALTRES ING. 9.508.274,00 29.790,00 23.849.215,00 -21.500,00 33.365.779,00 
4  TRANSF.CORRENTS 28.900.260,00 186.222,00 2.734.430,00 -3.035.262,00 28.785.650,00 
5  ING.PATRIMONIALS 309.223,00 0,00 25.000,00 0,00 334.223,00 

  OPERACIONS CORRENTS 85.213.741,00 216.012,00 26.608.645,00 -3.427.242,00 108.611.156,00 

6  ALIENACIÓ INVERSIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7  TRANSF.CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8  ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
9  PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

  TOTAL INGRESSOS 85.213.741,00 216.012,00 26.658.645,00 -3.427.242,00 108.661.156,00 
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En consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
INFORMACIÓ INGRESSOS_PARTIDES 
NÚM. ID:1634704 
NÚM HASH: 
A4F0997F292652AE5B7F956A878B123E13558585A247150219E8AA11757FA4CC4D0
EC5C28CA5E7B0BE6C14B033152A7B3B29AF4B4D49F274D726263DCF40F0B5 
 
DESPESES DEPARTAMENTS 
NÚM. ID:1634662 
NÚM HASH: 
98D4D0911AAF5FED46026707D91DCF95AE706B0DC3526CC649744392C146D414E6
0163E4A434CAE89CD7F4EC0DE88DF9D4BF1FBBFF96620658E2383B07B44614 
 
PROJECTE PRESSUPOST INGRESSOS RÀDIO 
NÚM. ID:1634368 
NÚM HASH: 
4B9B83F0F74969ECF30ECDFA4666753D0EB01EB2AFCFB63EBCFB7E838BA35C3C8F6
88B16ADBDB21A6456C08E728CD8F68880F4B950F9675EE1B9A661DBD74B4A 
 
PROJECTE PRESSUPOST DESPESES RÀDIO 
NÚM. ID:1634363 
NÚM HASH: 
DD2D5E8FFE7AB5950D7F44629C3E8C68B23A2E0DCB0E893989F02539ABD77A4972
028AABFD8477A0A06343BA91D1DFCC31E7B66A2C4FB8D484A85BA5BC3B20A8 
 
PRESSUPOST PROCORNELLÀ 
NÚM. ID:1637282 
NÚM HASH: 
353C074BC2F8F8460EF2B5FD6C5C47D82102B88727A7232232651FB809DB00083EB
BD654FA1187EC94761B51701904E21B893BB9E222A4DC3744E44ECD873BDF 
 
 
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General per a l’exercici 2021. En 
consonància als documents que s’identifiquen electrònicament a continuació: 
 
BASES D’EXECUCIÓ 
NÚM. ID:1634402 
NÚM HASH: 
1A85AE0768B031CAC0FC9F514D367A0128C4FF1733F201C9F4AD13F11AD1A2F335A
BFBBE3A0632849E11CF08AF69C3E7A1970FEC7CA933C6B0101A1C3317C456 
 
 
Tercer.- Exposar al públic i donar al present acord la publicitat establerta a 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. 
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Quart.- El present acord s’entendrà aprovat definitivament, si durant el termini 
d’exposició al públic no es presenten reclamacions. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:11:23 al 01:36:54 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=683.0 
 
 
Durant la presentació i deliberació d’aquest punt s’absenten temporalment  
de la sessió, com a conseqüència de la seva desconnexió digital, els senyors 
Daniel Martínez Rodríguez i Ismael Ciurana Sanchez, regidors del Grup 
municipal de Cs, que es reincorporen novament amb caràcter previ a la seva 
votació 
 
També s’absenten temporalment de la sessió per alguns instants i en períodes 
no coincidents, el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal 
d’EC-MC-ECG, el senyor Manuel Clavijo Losada, Regidor del Grup Municipal 
del PSC-CP, la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, el senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, la senyora Lidia Gómez Pla i el senyor Ot García Ruiz, Regidor/a del 
Grup Municipal del PSC-CP, que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ 
a la 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. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=683.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=683.0
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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 PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT L’EXPEDIENT DE “MODIFICACIÓ 
PGM IMPLANTACIÓ DE LES UNITATS EDIFICATÒRIES 10HP I BRM1-3, 
NOVEMBRE 2019”.- 

Aprovar provisionalment 
l’expedient de “Modificació PGM 
implantació de les unitats 
edificatòries 10HP i BRM1-3, 
novembre 2019”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de “Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 10HP i 
BRM1-3, Novembre 2019”, d’iniciativa pública i redactat per l’arquitecte Ricard 
Casademont i Altimira”. Amb ID núm. 1243412, Núm. HashSHA12: 
C3538B8B201C5C21554FFD4774D3C598D3C0895A48B0096814B4821314C1ABF7BBB
C1B491154DFC3E96E9A7B98AF9A9358421DC3B97F4729657815956A6795E6, entrat 
per Registre General d’Entrada el 26 de novembre de 2019 amb el número 42819. 
 
Vist l’acord del Ple de data 26 de febrer de 2020, l’Ajuntament en sessió plenària va 
aprovar inicialment la dita “Modificació PGM implantació de les unitats edificatòries 
10HP i BRM1-3, Novembre 2019”. 
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Vist que s’ha notificat a tots els interessats a l’expedient, a més dels Ajuntaments del 
Prat de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí i 
Esplugues de Llobregat, i que durant els terminis d’exposició, no s’ha presentat cap 
al·legació ni suggeriment, segons consta a l’informe de la cap de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, de data 17/09/2020. 
 
Vist que el Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial ha informat favorablement, 
en data 17 de setembre de 2020, la modificació proposada. 
 
Vist el que estableixen els articles 76 en relació a la formulació de figures de 
planejament urbanístic, article 80 en relació a l’aprovació definitiva per part de la 
comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, article 85 en relació a 
la seva tramitació i article 96 en relació a la modificació de les figures de planejament 
urbanístic; del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, així com l’article 107 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vistos els informes de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat de data 18 de setembre de 2020 i 28 de setembre de 2020 
 
Vist el contingut dels articles 22 i 47.2 II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, relatius a les competències atribuïdes al Ple de la 
Corporació Local, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de “Modificació PGM implantació de les 
unitats edificatòries 10HP i BRM1-3, Novembre 2019”, redactat per Ricard A. 
Casademont i Altimira com a Gerent de planificació i gestió urbanística de 
PROCORNELLA. S.A. 
 
Document que s’identifica telemàticament mitjançant els següents: 
ID núm. 1243412 
Núm. Hash SHA-512: 
C3538B8B201C5C21554FFD4774D3C598D3C0895A48B0096814B4821314C1ABF7BBB
C1B491154DFC3E96E9A7B98AF9A9358421DC3B97F4729657815956A6795E6 
 
Segon.- L’acord s’haurà de notificar a PROCORNELLA. S.A., i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, transmetent-li l’esmentat 
document de modificació del Pla General Metropolità de 1976 per a la seva aprovació 
definitiva. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:36:55 al 01:38:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=5815.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació, així com l’Interventor, 
senyor Joan R. Sagalés Guillamón, en aquest cas com a conseqüència de la 
seva desconnexió digital,  
 
 
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. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5815.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5815.0
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Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT VUITÈ.- DESIGNAR L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, SA (PROCORNELLÀ), EN LA SEVA 
CONDICIÓ D’ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIAL, COM A ADMINISTRACIÓ 
ACTUANT ALS EFECTES DE LA GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA DE L’ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA 
DEL PLA DE MILLORA URBANA 1 SIEMENS ELSA A CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

Designar PROCORNELLA, en la 
seva condició d’entitat 
urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes 
de la gestió i execució urbanística 
de l’àmbit d’actuació urbanística 
del projecte de reparcel·lació 
voluntària del Pla de Millora 
Urbana 1 Siemens Elsa. 

DICTAMEN 
... 
 
Vista la petició, núm. de Registre 2020-31646-E de 08/10/2020 de l’Empresa 
Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA(PROCORNELLÀ) en 
la seva condició d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, sol·licitant la designació com a administració actuant als 
efectes de la gestió i execució urbanística del l’àmbit d’actuació urbanística del 
Projecte de Reparcel·lació voluntària del Pla de Millora Urbana 1 Siemens Elsa a 
Cornellà de Llobregat; així com, en condició d’entitat urbanística especial, sigui 
receptora dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge 
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació del dit Projecte de 
Reparcel·lació, per a la seva efectiva integració en el patrimoni municipal del sòl i 
habitatge d’aquesta societat municipal; i també sigui receptora dels sòls destinats a 
Patrimoni municipal de sòl i habitatge del dit àmbit, de conformitat amb l’article 23, 
apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del mateix Text refós. 
 
Vist que per acord del seu Consell d’Administració. adoptat en data 16 de febrer de 
2010, PROCORNELLA va constituir dins del seu Inventari, la secció del Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge com a patrimoni especial i separat de la resta de béns de 
la societat, afectat a les finalitats establertes en la legislació urbanística, al 
planejament i als acords municipals específics. 
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Atès que, des d’un punt de vista legal i estatutari, l’Empresa Municipal de Promoció 
Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), reuneix la condició 
d’entitat urbanística especial als efectes assenyalats a l’article 22.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya, per poder ser designada administració actuant en els esmentats 
projectes, amb les limitacions, però, que l’imposa l’article 23.3. del mateix text refós. 
 
I que la intenció política de fer-la receptora de la cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació dels Projectes de reparcel·lació recollida a l’article 23.4 d’aquell Text legal 
és una decisió que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política territorial i sostenibilitat 
signat en data 13 d’octubre de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa l’article 23.1.c) en relació al 119.2.e) del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, en relació a la necessitat de sotmetre aquesta designa a la publicitat 
requerida per a l’executivitat dels projectes de reparcel·lació a que es refereix. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 52.2 i 114.2k), sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, SA (PROCORNELLÀ), en la seva condició d’entitat urbanística especial, com a 
administració actuant als efectes de la gestió i execució urbanística del l’àmbit 
d’actuació urbanística del Projecte de Reparcel·lació voluntària del Pla de Millora 
Urbana 1 Siemens Elsa a Cornellà de Llobregat; així com, en condició d’entitat 
urbanística especial, sigui receptora dels sòls de cessió obligatòria i gratuïta 
corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit 
d’actuació del dit Projecte de Reparcel·lació, per a la seva efectiva integració en el 
patrimoni municipal dels sòls i habitatge d’aquesta societat municipal; i també sigui 
receptora dels sòls destinats a Patrimoni municipal de sòl i habitatge del dit àmbit, de 
conformitat amb l’article 23, apartat 1, lletra c) i l’apartat 4 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Per imposició del mateix article 23.4, aquesta cessió s’haurà d’integrar en el 
patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, d’acord amb els articles 160 i següents del 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i estarà sotmesa al destí finalista i 
règim jurídic especial d’aquell patrimoni i al control municipal corresponent. 
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Segon.- Sotmetre al present acord a la publicitat requerida per a l’executivitat de 
l’instrument urbanístic de gestió de què es tracta , de conformitat amb l’article 23.1.c) 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost en relació al 119.2.e) del mateix Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, SA (PROCORNELLÀ) i al Departament de Patrimoni d’aquest 
Ajuntament. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:38:44 al 01:39:33 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=5924.0 
 
 
Durant la presentació d’aquest punt s’incorpora a la sessió, l’Interventor, 
senyor Joan R. Sagalés Guillamón. 
 
 
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. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5924.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5924.0
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
 
 
PUNT NOVÈ.- PUBLICAR I SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT 
DE “AVANÇ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ 
ALS TERRENYS PROPIETAT DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA AMB QUALIFICACIÓ DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS, 
COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS TARRAGONÈS, CARRETERA DE SANT JOAN 
DESPÍ, CARRETERA DE SANT BOI DE LLOBREGAT I AVINGUDA DEL BAIX 
LLOBREGAT. CORNELLA DE LLOBREGAT. BAIX LLOBREGAT ”.- 

Publicar i sotmetre a informació 
pública l’expedient “Avanç de la 
modificació puntual del PGM als 
terrenys propietat de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona 
amb qualificació de zona verda i 
equipaments, compresos entre 
els carrers Tarragonès, carretera 
de Sant Joan Despí, carretera de 
Sant Boi de Llobregat i avinguda 
del Baix Llobregat. Cornellà de 
Llobregat. Baix Llobregat”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient denominat “Avanç de la Modificació puntual del Pla General 
Metropolità als terrenys propietat de la Sociedad General de Aguas de Barcelona amb 
qualificació de zona verda i equipaments, compresos entre els carrers Tarragonès, 
carretera de Sant Joan Despí, carretera de Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix 
Llobregat. Cornella de Llobregat. Baix Llobregat”,redactat per Josep Lluís Sisternas, 
arquitecte i Almudena García Cebrián, advocada al setembre 2020. 
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El Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial i Habitatge, el Sr. Carlos González 
Cayuela ha informat, en data 7 d’octubre de 2020 informa favorablement l’esmentat 
avanç de la Modificació puntual del PGM als terrenys propietat de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments, 
compresos entre els carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan Despí, carretera de 
Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix Llobregat. Cornella de Llobregat. Baix 
Llobregat. 
 
Atés els articles 8 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen els requisits, la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanística i l’audiència als 
ajuntaments limítrofes. 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar la informació sobre titularitats reals i dominicals dels darrers cinc anys a 
efectes de notificació als interessats. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació. 
 
Atès el que disposa el 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 els seu article 52.2. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa política territorial 
i sostenibilitat de data 13 d’octubre de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 52.2 i 114.2k), sobre les competències atribuïdes al Ple, el President de la 
Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Publicar i sotmetre a informació pública l’expedient de “Avanç de la 
Modificació puntual del Pla General Metropolità als terrenys propietat de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona amb qualificació de zona verda i equipaments, 
compresos entre els carrers Tarragonès, carretera de Sant Joan Despí, carretera de 
Sant Boi de Llobregat i avinguda del Baix Llobregat. Cornella de Llobregat. Baix 
Llobregat ”, redactat per Josep Lluís Sisternas, arquitecte i Almudena García Cebrián, 
advocada al setembre 2020, documents identificats amb números IDs i Hash SHA-
512: 
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Document que s’identifica electrònicament a continuació: 
Memòria: 
ID: 1 5 7 3 7 7 2  
Hash SHA512: 
347C1594EAD2AC8107F4C29394B21854E392A7D40AEF3697C5DDBCA2C6AC546699
3ED025775EDEAD61D3919F3309F0B0202BAC751483A1BFCB1326D021A9A27A 
 
Plànols: 
ID:1 5 7 6 4 8 4  
Hash SHA512: 
842B25F5FEC69757023FB3CF756F3194789B70E447A6E8DBB5D709B0D792A1180ED
265558458BF9E7504AA2F84E40D1EC5CB1E0A8E107BE3F7F2D9043FB562AF 
 
a tal efecte, l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província, en 
el tauler d’anuncis municipal i en la pàgina de govern obert de la web municipal, per 
període d’un mes, als efectes que durant aquest termini  puguin formular-ne 
suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de planejament, les Corporacions, 
Associacions i particulars. 
 
Segon.- Notificar el present acord als Ajuntaments de Sant Joan Despí, del Prat de 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i ’Esplugues de 
Llobregat, com ajuntaments limítrofs; al senyor Josep Lluís Sisternas, arquitecte i 
Almudena García Cebrián, advocada, i a tots els interessats pel seu coneixement i 
efectes. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:39:34 al 01:43:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=5974.0 
 
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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5974.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=5974.0
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Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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. 
 

Abstenció: 
 

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

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
PUNT DESÈ.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’EXPEDIENT DE LA 
MODIFICACIÓ PLA GENERAL METROPOLITÀ ENTORN REVOLT NEGRE – 
ENTORN AVINGUDA LÍNIA ELÈCTRICA”.- 

Sotmetre a informació pública 
l’expedient “Modificació Pla 
Metropolità entorn Revolt Negre 
– Entorn avinguda Línia Elèctrica”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient de “Modificació Pla General Metropolità entorn Revolt Negre – 
entorn Avinguda Línia Elèctrica”, redactat per Ricard A. Casademont i Altimira, entrat 
per Registre General d’Entrada amb núm. 20481 de 2 de juliol de 2020 
 
Atès que el Cap de Gestió de l’Àrea de Política Territorial i Habitatge, el Sr. Carlos 
González Cayuela ha informat, en data 12 d’octubre de 2020 “favorablement en allò 
que és de la seva competència la Modificació Pla General Metropolità entorn Revolt 
Negre – entorn Avinguda Línia Elèctrica, signat per Ricard A. Casademont i Altimira, 
arquitecte, que té per objecte preveure sostre destinat a habitatge protegit en àrees 
residencials ja consolidades, ordenació els sòls en coherència amb la urbanització 
executada i delimitar un àmbit de planejament a desenvolupar en base a les 
necessitats del municipi.” 
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L’article 8 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, i l’article 106 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, regulen els requisits, la publicitat i 
participació en els processos de planejament i de gestió urbanística i l’audiència als 
ajuntaments limítrofes. 
 
En ser d’aplicació en aquesta modificació l’article 99.1.a) del Text refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya, el document que se sotmeti a l’aprovació inicial haurà 
d’incorporar la informació sobre titularitats reals i dominicals dels darrers cinc anys a 
efectes de notificació als interessats. 
 
El document en tràmit no preveu la suspensió de llicències de l’article 73.3 del Text 
refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, potestativa en aquesta fase de preparació. 
 
Atès el que disposa el 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 els seu article 52.2. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa política territorial 
i sostenibilitat de data 16 d’octubre de 2020, obrant a l’expedient. 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, en els seus 
articles 22, 123 segon paràgraf, sobre les competències atribuïda al Ple i majoria 
simple per a la seva aprovació, el President de la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sotmetre a informació pública l’expedient de la Modificació Pla General 
Metropolità entorn Revolt Negre – entorn Avinguda Línia Elèctrica, signat per Ricard 
A. Casademont i Altimira, arquitecte, document que s’identifica electrònicament a 
continuació: 
 
ID: 1440063 
Hash SHA512: 
B0D7D813FBA33DDC118208DB49B41938E26FFE77E95BFC49802FE85F2C01225E5B0
DB127560331F1C5B33F4418FB890F8018037BD962A6FE0AB5E5B2FDFF339E  
 
A tal efecte, l’acord d’aprovació haurà de ser publicat, mitjançant inserció d’Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de major difusió de la província, al 
Tauler d’anuncis i a la pàgina de govern obert de la web municipal, per període d’un 
mes, als efectes que durant aquest termini puguin formular-ne suggeriments i, en el 
seu cas, altres alternatives de planejament, les de planejament, les Corporacions, 
Associacions i particulars. 
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Segon.- Notificar el present acord als Ajuntaments de als Ajuntaments de Sant Joan 
Despí, del Prat de Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, i 
d’Esplugues de Llobregat, com ajuntaments limítrofs, al senyor Ricard Casademont i 
Altimira, i a tots els interessats pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:43:16 al 01:46:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=6196.0 
 
 
VOTACIÓ 

 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores assistents a la sessió. 
 
 
 
 
PUNT ONZÈ.- ESTIMAR LES PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS ERC I 
PODEMOS CORNELLA, INCORPORANT-LES AL TEXT DEFINITIU DEL “PLA 
LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS PER AL PERÍODE 2020-2023” PER 
A LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA, I DESESTIMAR LES EXPOSADES PELS 
RAONAMENTS QUE EXPRESSEN.- 

Estimar les propostes dels grups 
municipals ERC i PODEMOS, 
incorporant-les al text definitiu 
del “Pla local de prevenció i 
gestió de residus per al període 
2020-2023” per a la seva 
aprovació definitiva. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat disposava d’un pla en relació a la 
prevenció i gestió dels residus municipals, en el període 2013-2016, el qual ha deixat 
de tenir vigència. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió ordinària de data 
26 de febrer de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el “Pla local de 
prevenció i gestió de residus municipals de Cornellà de Llobregat 2020-2023”. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6196.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6196.0
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Vista la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, segons la qual, “La 
planificació de la gestió dels residus és un altre instrument essencial de la política de 
residus. Per això, aquesta Llei desenvolupa aquests plans a escala nacional, 
autonòmica i local” 
 
Vist que l’esmentada llei, fixa objectius i mesures en la gestió dels residus. I en el seus 
articles 12.5c) i 17.3 estableix les competències que poden ser exercides per les 
entitats locals, en vers la prevenció i gestió de residus, així com les competències que 
els resulten exigibles a aquestes administracions.  
 
Vist que la dita norma legal, en l’article 22 fixa objectius específics de la recollida 
selectiva. Pel que fa els residus municipals hauran d’assolir, en conjunt, com a mínim 
el 50% en pes a l’any 2020. 
 
Vist que, mitjançant informe de 14 de juliol de 2020, signat per la Cap de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, s’informa de les dates en que l’esmentat Pla ha estat en 
exposició Pública, en concret des del 26 de febrer al 2 de juliol de 2020, ambdós 
inclosos. Període en que no s’han presentat documents registrats com al·legacions, 
suggeriments, o reclamacions. Respecte de l’expedient de Medi Ambient Aprovació 
del Pla de Local de Prevenció i Gestió de Residus 2020-2023. 
 
Vistes les al·legacions presentades, fora de l’àmbit de l’exposició pública, amb registre 
general d’entrada núm. 25244 de data 7/8/2020 a nom del grup municipal d’ERC i 
amb registre general d’entrada núm. 28036 de data 10/9/2020 a nom del grup 
municipal Podemos Cornellà.  
 
Vist l’informe de 20 d’octubre de 2020, del Tècnic de Medi Ambient on es dona 
resposta a les al·legacions dels grups municipals, tenint en compte les consideracions 
polítiques i socials proposades, s’ha modificat el text inicialment aprovat. 
 
D’acord amb l’esmentat informe tècnic, de les dites propostes s’estimen les propostes 
del Grup Municipal d’ERC següents: 
 
- Proposta: acció LE1.1: Canviar les paraules “la setmana europea de prevenció de 

residus” per “durant tot l’any” i afegir “Campanya específica durant la setmana 
europea de prevenció de residus sobre mètodes per evitar la publicitat a les 
bústies i repartiment d’enganxines.” 

 
- Proposta: Afegir “Promocionar l’ús d’embocalls reutilitzables als mercats 

municipals i als comerços de la ciutat. Potenciar l’ús de la carmanyola per part de 
la ciutadania a l’hora de realitzar les compres als mercats i comerços i portar la 
bossa/cistell/carret de casa.” S’estima aquesta proposta però amb aquesta 
redacció: “Promocionar l’ús d'envasos reutilitzables als mercats municipals i als 
comerços de la ciutat i l’ús de la bossa/cistell/carro de la compra per part de la 
ciutadania.” 
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Es desestimen les següents:  
 
- Proposta: Canviar els títols de les accions LE1.1, LE1.4 i LE1.6. Es desestimen totes 

tres per les següents consideracions: LE1.1: La problemàtica afecta, essencialment, 
als particulars. LE1.4: Aquesta acció està adreçada a la ciutadania. La 
col·laboració i implicació dels comerços seran objectes de l’acció LE1.5. LE1.6: 
Aquesta acció està adreçada a les escoles. La promoció d’envasos o embolcalls 
reutilitzables per part dels comerços s’incorporen a les accions LE1.4 i LE1.5 

- Proposta: “Seguir les normatives sobre compra-venda i ambientalitzar la 
contractació pública amb la realització d’un pla detallat de compra/contractació 
verda com ho fan a la Generalitat o a la Comissió Europea”. Es desestima ja que es 
considera que les actuacions plantejades són suficients i adequades per als 
objectius de l’acció 

- Proposta: Afegir “Implementar un circuit de recollida d’aliments a comerços i 
restauració cap a la Botiga Solidària.”. Es desestima ja que s’estan treballant 
accions d’aquest tipus. També es considera que poden existir altres destinacions 
per aprofitar aquests excedents. 

- Proposta: Afegir “Realitzar un catàleg municipal de reparadors”. Es desestima ja 
que actualment ja existeix un catàleg metropolità, el projecte “Millor que nou 
reparat” de l’AMB. 

- Proposta: Afegir “Realitzar auditories a les dependències municipals per establir 
com millorar l’eficiència i calendaritzar les actuacions per adaptar els espais i 
realitzar les modificacions necessàries en els equipaments”. Es desestima ja que 
considerem que això formaria part d’un pla d’energia, no d’un pla de residus 

- Proposta: Afegir a la primera frase de les actuacions “, incorporant nous espais per 
la recollida com els centres cívics i altres equipaments municipals.”. Es desestima 
ja que s’estudiaran aquests i altres equipaments municipals per decidir on serà 
més idònia la seva ubicació. 

 
 
Per part del Grup Municipal de Podemos, es varen presentar unes propostes, que han 
estan considerades cadascuna detalladament.  
 
Propostes de modificació del Pla estimades: 
 
- Proposta: “Modificar el text de l’apartat 8 concretant quines actuacions s’han 

realitzat, quantes persones han participat a les sessions de participació 
comentades, les limitacions que s’ha trobat l’Ajuntament per a gestionar la 
participació interna i externa i el compromís per a millorar-la en el futur. S’estima 
tot incorporant les sessions realitzades 

- Proposta: Afegir la següent actuació “Treballar els mecanismes legals locals per 
garantir el compliment de la no acceptació de publicitat a les bústies de les 
veïnes”. S’estima positivament tot incorporant-ho amb aquest text: “Treballar pel 
compliment de la no acceptació de publicitat a les bústies de les veïnes que així ho 
explicitin.” 
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- Proposta: Afegir la següent actuació: “Promoure actuacions per a l’elaboració 
d’àpats populars evitant el malbaratament alimentari”. S’estima tot afegint 
“pautes per l’elaboració d’àpats populars evitant el malbaratament alimentari” 

- Proposta: Afegir “Promoció del consum d’aigua d’aixeta a través del filtratge” 
- Proposta: Afegir “Plantejar un concurs d’iniciativa ciutadana de prevenció d’ús de 

residus” 
 
 
Les exposades a continuació son desestimades, pels raonaments consegüents:  
 

- Proposta: “Realitzar una actualització de les previsions establertes en l’Apartat 5 per 
la nova situació actual, la qual produirà canvis en consum i en generació de residus de 
la població. Es desestima ja que es considera que encara es desconeix la quantificació 
dels impactes que tindrà la situació actual que segurament seran de diferents índoles 
i tant positius com negatius. 

- Proposta: Afegir la següent actuació “Estudiar la possibilitat de preveure la publicitat 
municipal a través de la instal·lació de pantalles en punts de gran afluència de 
persones”. Es desestima per no compartir l’eficàcia comunicativa d’aquesta acció. 
S’estudiaran mètodes alternatius, com, per exemple, APPs. 

- Proposta: Afegir “Foment de l’embalatge mínim als mercats municipals a través de 
l’ús d’embolcalls o bosses reutilitzables”. Es desestima perquè ja està recollit al text 
de l’acció i perquè amb l’esmena presentada per ERC a l’acció LE1.4 també s’inclou el 
sentit d’aquesta proposta. 

- Proposta: Afegir “Realització de tallers escolars de decoració de bosses de tela per 
reduir l’ús de bosses de plàstic”. Es desestima perquè es considera  excés de concreció 
de les activitats que han de fer els centres escolars 

- Proposta: Afegir “Facilitar la reutilització en l’organització d’activitats juvenils i 
populars a través de la cessió, lloguer i préstec de materials com carpes, altaveus, 
micròfons...”. Es desestima perquès es considera que hem de treballar en aquesta 
línia de la reutilització (incorporada en altres actuacions del Pla) però sense tanta 
concreció  

- Proposta: Modificar l’actuació següent “Adequar un espai per la preparació per la 
reutilització de voluminosos i RAEEs” per “Adequar un espai per la preparació per la 
reutilització i voluminosos i RAEEs a través d’una entitat sense ànim de lucre i en el 
seu defecte, per una empresa d’inserció social”. Es desestima ja que no és objecte 
d’aquest Pla. 

- Proposta: Afegir “Repartiment de contenidors domèstics per al reciclatge d’oli per a la 
població des de diferents punts del municipi”. Es desestima ja que és una acció 
intrínseca a l’ampliació dels punts de recollida” 
 
Vist l’informe emès per la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i 
Sostenibilitat, de data 20/10/2020. 
 
Atès el que disposa l’article 66.3 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació al que disposa 
l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a 
la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre. 
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El President de la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, a proposta del 
Tinent d’Alcalde de Polítiques Mediambiental i Comunitàries proposa l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les propostes pels Grups Municipals ERC i Podemos Cornellà, 
detallades en la part expositiva de la present proposta d’acord, incorporant-les al text 
definitiu del “Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al període 2020-2023” per 
a la seva aprovació, i desestimar les exposades pels raonaments que expressen.  
 
Segon.- Aprovar definitivament el “Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus per al 
període 2020-2023” 
 
ID 1619975 
Núm. HASH SHA512 
89066680DCE89B37649B97A2CCC799EF5482CE815B7416891DE153E046EF45C91F1A
CE15040BF4AAEE3A783D593379DDB29599AD28272B9E8FE23FB707958C6B 
 
Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província (BOPB) i a la seu electrònica. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Municipals interessats. 

... 
 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:46:11 al 01:55:38 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=6371.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup Municipal de 
PODEMOS, 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. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6371.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6371.0
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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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 

Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

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

Sanchez. 
 
 
 
 
MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT DOTZÈ.- APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
NÚMERO 26/2020, PER SUPLEMENT DE CRÈDIT I BAIXES PER ANUL·LACIÓ DE 
DESPESES.- 

Aprovar l’expedient de 
modificació de crèdits núm. 
26/2020, per suplement de crèdit 
i baixes per anul·lació de 
despeses. 
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MOCIO 
... 
 
Vista la proposta de modificació de crèdit per suplement de crèdit amb càrrec a 
baixes per anul·lació de despeses del Departament d’Acció Social, per fer front a les 
necessitats de la població agreujades per la pandèmia del COVID 19, per un import de 
135.466,72 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 26/2020 per 
suplement de crèdit finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de despeses, segons 
el següent detall i resum per capítols que figura a continuació: 
 
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  
 
0332.2311C.4800000 AJUTS/ADULTS 600.000,00 135.466,72 0,00 735.466,72 
0201.3371D.4800000 TRANSFERENCIA ENTITATS TEMPS LLIURE 212.313,58 0,00 135.466,72 76.846,86 
 
 TOTAL DESPESES  135.466,72 135.466,72 

 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
ESTAT DE DESPESES 
 Altes Baixes 
 
Cap.  IV.-  Transferències corrents .......................  135.466,72 135.466,72 
 
 TOTAL  135.466,72 135.466,72 
 
 
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. 
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Tercer.- El present acord s’entendrà definitiu si en el termini d’exposició pública no hi 
ha reclamació contra el mateix. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:55:39 al 01:58:03 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=6939.0 
 
 
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/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6939.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=6939.0
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A les dinou hores es fa un recés a instàncies del senyor Alcalde, reprenent-ne 
la sessió a les dinou hores i vint-i-vuit minuts, amb l’assistència dels 24 
regidors i regidores presents al començament, de l’Interventor de 
l’Ajuntament i d’aquesta Secretaria. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS D’ERC/AM, CS I EC-MC-ECG, 
PER A REALITZAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER A VALORAR LA 
IMPLEMENTACIÓ DE LA JORNADA CONTÍNUA.- 

Moció ERC/AM, Cs, i EC-MC-ECG, 
per a realitzar un procés 
participatiu per a valorar la 
implementació de la jornada 
contínua. 

MOCIÓ 
 
Per part dels Grups Municipals d’ERC/AM, Cs i EC-MC-ECG, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Fa diversos anys que les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes, 
entre les quals es troba la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya”, 
demanen poder participar a la decisió del model de jornada escolar que volen per als 
seus fills als centres educatius, així com l'autonomia de cada centre a l'hora de triar la 
seva jornada escolar, allí on la majoria ho sol·liciti o triï. 
 
La proposta de la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya” és aplicar un 
horari lectiu de 9h a 14h i, a continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així 
a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho 
requereixin o necessitin aquesta opció. Amb aquesta proposta s'aconsegueix que el 
centre educatiu no hagi de tancar abans sinó que es faci una nova distribució de la 
jornada escolar, evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de 
menjador i suposaria la mateixa quantitat d'hores lectives i les mateixes hores de 
menjador que és habitual, amb activitats opcionals a la tarda. 
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Alhora, s'hauria d'assegurar que no s'accentuessin les desigualtats educatives i 
sortissin perjudicats els alumnes més desfavorits, garantint que tots poguessin gaudir 
d'activitats formatives fins a primera hora de la tarda. 
 
Els espais de menjador i d'activitats no lectives i d'oci educatiu han de protegir-se 
també com a espais educatius on es creen vincles de comunitat i es fomenta el 
desenvolupament personal i cultural sobre la base d'uns valors d'igualtat. La 
implantació de la jornada contínua no ha d'anar en detriment d'aquests espais, sinó 
al contrari, ha de servir per a reforçar-los. 
 
Actualment la jornada contínua és una realitat a la majoria de les comunitats 
autònomes. A Catalunya existeix una prova pilot en la qual 25 centres educatius de 
primària estan aplicant la jornada contínua “amb un alt grau de satisfacció entre 
docents, famílies i alumnes”, a les conclusions extretes a l'informe de l'expedient 
realitzat pel propi Departament d'Educació de la Generalitat fet públic el 9 d'octubre 
de 2019. 
 
A tot això, l'actual situació de pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes 
famílies les que sol·liciten aquesta opció pel fet que hi ha molts més progenitors que 
opten pel teletreball o bé pel fet que consideren que aquesta opció de jornada 
contínua, disminueix les possibilitats de contagi, es reduirien a la meitat el nombre 
d'entrades i sortides al centre educatiu, evitant major mobilitat i el nombre 
d'aglomeracions a les portes dels centres escolars. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals signants, proposen al ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a obrir un 
procés participatiu amb tota la comunitat educativa per a valorar la implementació 
de la Jornada Contínua. 
 
Segon.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a treballar 
amb tots els agents de l'àmbit educatiu per a enfortir els espais de menjador i 
d'activitats no lectives i d'oci educatiu, dotant-los de recursos suficients per a garantir 
l'equitat d'accés a aquests serveis. 
 
Tercer.- Donar trasllat a la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya i al 
Consell Escolar Municipal. 

... 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 33650: 
... 
 
De l'exposició de motius: 
 
•  Suprimir del paràgraf 2: des de “amb aquesta proposta s'aconsegueix...” fins “amb 

activitats opcionals a la tarda”. 
 
• Suprimir el paràgraf 5. 
 
• Suprimir el paràgraf 6. 
 
Dels acords: 
 
Acord 2: Substituir-ho pel següent redactat: 
 
“Que la Generalitat de Catalunya garanteixi i reforci el sistema educatiu públic 
protegint el servei de menjador en els col·legis, per a atendre la vulnerabilitat infantil, 
incrementant la dotació de les beques menjador de l'alumnat més fràgil de la nostra 
ciutat, alhora que instem a enfortir totes les activitats educatives en l'actual horari no 
lectiu, dotant-lo de recursos suficients per a garantir l'equitat”. 
 
Acord 3: Substituir-ho pel següent redactat: 
 
“Donar trasllat al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Consell 
Escolar Municipal, a la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, a la FAMPA 
(Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Cornellà de Llobregat), i a la 
AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya)”. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:08:40 al 02:33:56 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=7720.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup Municipal d’ERC/AM, 
que s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=7720.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=7720.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

Vots a favor: 
 

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

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

Vots en contra: 
 

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 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 

... 
 
Fa diversos anys que les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes, 
entre les quals es troba la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya”, 
demanen poder participar a la decisió del model de jornada escolar que volen per als 
seus fills als centres educatius, així com l'autonomia de cada centre a l'hora de triar la 
seva jornada escolar, allí on la majoria ho sol·liciti o triï. 
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La proposta de la “Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya” és aplicar un 
horari lectiu de 9h a 14h i, a continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així 
a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho 
requereixin o necessitin aquesta opció. 
 
Alhora, s'hauria d'assegurar que no s'accentuessin les desigualtats educatives i 
sortissin perjudicats els alumnes més desfavorits, garantint que tots poguessin gaudir 
d'activitats formatives fins a primera hora de la tarda. 
 
Els espais de menjador i d'activitats no lectives i d'oci educatiu han de protegir-se 
també com a espais educatius on es creen vincles de comunitat i es fomenta el 
desenvolupament personal i cultural sobre la base d'uns valors d'igualtat. La 
implantació de la jornada contínua no ha d'anar en detriment d'aquests espais, sinó 
al contrari, ha de servir per a reforçar-los. 
 
Per tots aquests motius, els Grups Municipals signants, proposen al ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a obrir un 
procés participatiu amb tota la comunitat educativa per a valorar la implementació 
de la Jornada Contínua. 
 
Segon.- Que la Generalitat de Catalunya garanteixi i reforci el sistema educatiu públic 
protegint el servei de menjador en els col·legis, per a atendre la vulnerabilitat infantil, 
incrementant la dotació de les beques menjador de l'alumnat més fràgil de la nostra 
ciutat, alhora que instem a enfortir totes les activitats educatives en l'actual horari no 
lectiu, dotant-lo de recursos suficients per a garantir l'equitat. 
 
Tercer.- Donar trasllat al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al 
Consell Escolar Municipal, a la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, a la 
FAMPA (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Cornellà de 
Llobregat), i a la AFFAC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de 
Catalunya)”. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
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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 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 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 
PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA 
FOTOVOLTAICA.- 

Moció ERC/AM, per la promoció 
de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia 
fotovoltaica.  

MOCIÓ 
... 
 
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc 
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa 
amb l’activitat humana. És necessari posar en marxa mesures que permetin lluitar 
contra el canvi climàtic i afrontar la transició energètica, que suposa un dels reptes 
actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una 
transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid 
per part de la ciutadania. 
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La Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada per un ampli consens en el Parlament de 
Catalunya, dissenya el camí cap a un nou model energètic 100% renovable al 2050 i 
on la ciutadania té un paper clau. A més, el nou marc legislatiu de la UE (el paquet 
“Energia Neta per a tots els Europeus) facilita la transició cap a un model d’energia 
neta, apoderant als consumidors europeus perquè esdevinguin actors plenament 
actius en la transició energètica. Aquest marc també fixa dos nous objectius per la UE 
pel 2030 un objectiu vinculant d’energia renovable d’almenys el 32%, i un objectiu 
d’eficiència energètica d’almenys el 32,5%, amb una possible revisió a l’alça el 2023. 
 
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que 
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes 
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en 
el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència 
energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el 
model energètic. 
 
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens 
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, 
paral·lelament, afirma, a l’article 19, la necessitat d’adoptar mesures de caràcter 
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic, a partir d’energies renovables. 
 
Un mecanisme per afavorir l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables, és 
l’aprovació d’una ordenança municipal que incentivi la implantació de les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i 
permeti el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot 
transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica 
cap a un de més sostenible i ecològic. 
 
Per tots aquests motius el Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar una ordenança municipal, en la línia del model d’ordenança adjunt 
en l’Annex I, per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia 
fotovoltaica. 
 
Segon.- Aprovar, modificar o incloure a les ordenances fiscals municipals 
corresponents totes aquelles bonificacions que incentivin la instal·lació de sistemes 
d’autoconsum amb energia fotovoltaica entre la ciutadania del nostre municipi. 
 
Tercer.- Promoure una campanya de sensibilització municipal que expliqui els 
objectius municipals en l’àmbit de la transició energètica i l’autoconsum, les mesures 
que es poden prendre, i les oportunitats que ofereix l’ajuntament per tal de treballar 
conjuntament, les institucions i la totalitat de la ciutadania, per fer possible 
l’assoliment d’un model energètic més sostenible, democràtic i ecològic. 
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Quart.- Comprometre’ns a treballar de forma estratègica i transversal l’aplicació de 
l’ordenança municipal per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 
energia fotovoltaica amb el teixit associatiu i veïnal del nostre municipi. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords al Consell de Medi Ambient, a la FAVCO, a les AAVV de 
la ciutat i al Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat. 
 
 
 
ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB 
ENERGIA FOTOVOLTAIXA EN EL MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 
Preàmbul 
 
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc 
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa 
amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del 
conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb 
un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de 
combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. 
 
El municipi de Cornellà de Llobregat està compromès amb la lluita contra el canvi 
climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, 
suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i 
que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un 
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. 
 
La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic determina que les mesures que 
s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica cap 
a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema 
energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, i 
concretament han d’anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model 
energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 
2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema 
elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. 
 
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que 
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes 
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en 
el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminats, de reduir l’alta dependència 
energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el 
model energètic. 
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La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens 
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, 
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter 
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. 
 
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables. 
 
Té per objecte, adoptar mesures urgents per fer front a la situació d’emergència 
climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el 
termini més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic. En aquest sentit, aquest decret modifica certs articles de Llei 16/2017, 
de l’1 d’agost, del canvi climàtic i el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, per facilitar i simplificar la implantació de les 
instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica. 
 
Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de 
les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i 
permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot 
transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica 
cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris 
per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, 
preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost 
sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Així mateix, tenim l’interès de prioritzar les xarxes i comunitats energètiques locals 
per a l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, com una de les eines fonamentals 
per a la sostenibilitat. 
 
Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi Climàtic 
com de les contingudes als articles 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, 14 i 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 74 i 103 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals. 
 
El Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions 
administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’electricitat. 
 
El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 
climàtica i l’impuls a les energies renovables. 
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Títol I: Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal 
sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen 
en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva 
incentivació. 
 
2. El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble 
situat al terme municipal de Cornellà de Llobregat. 
 
 
Article 2. Definicions 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 
 
1.  Instal·lació d’autoconsum: 
 

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la 
Llei del Sector Elèctric. 

 
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella 

instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió 
elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a 
través d’una instal·lació pròpia o aliena. 

 
2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: 

La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels 
inversors, al seu cas. 

 
 
 
Títol II: Intervenció administrativa 
 
Article 3. Règim d’intervenció administrativa 
 
1. De forma general tal i com recull el decret llei 2019 segons la potencia instal·lada 
estan subjectes al règim de comunicació prèvia o sol·licitud d’autorització d’obra 
menor en les intervencions necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica. 
 
2. No obstant, estaran subjecte a llicència urbanística les intervencions que, de 
conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot 
cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural 
o urbanística. 
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3. En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns 
immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, estaran 
sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa 
urbanística al respecte. 
 
4. En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article la llicència urbanística 
s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa 
urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals. 
 
 
Article 4. Presentació de la comunicació prèvia 
 
1. Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant 
l’Ajuntament la comunicació prèvia o la sol·licitud d’autorització d’obra, segons sigui 
la potencia instal·lada (<10kw,>10kw i >100kw (AT)) amb la documentació 
corresponent. 
 
2. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable i per 
aquesta ordenança, l’Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la presentació, 
a la persona interessada i l’ha d’advertir que mentre no presenti la comunicació i els 
documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic. 
 
Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la 
instal·lació des del moment de presentació de la comunicació prèvia i dels documents 
requerits. 
 
 
Article 5. Integració paisatgística 
 
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han de 
complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament urbanístic, i, 
en el seu cas, a les ordenances de l’edificació. 
 
 
Article 6. Terminis 
 
1. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data 
de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data de la 
notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim 
d’intervenció a que li sigui d’aplicació. 
 
2. El termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de les 
obres. 
 
 



 60 

 
 
Article 7. Advertiments 
 
1. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o 
informació que s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de 
l’Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau, 
sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret afectat des del moment en què es 
tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives que pertoquin. 
 
2. Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot 
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ 
al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou 
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, 
tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials aplicables, 
segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
 
 
Títol III: Mesures de promoció 
 
Article 8. Impost sobre Béns Immobles 
 
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscals _____________ del 
municipi, s’estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l’Impost sobre Béns 
Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia 
solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents 
d’aquest article. 
 
2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la 
bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada 
major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui 
alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum 
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències 
contractades per cadascun dels béns immobles. 
 
3. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra. 
 
4. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als 
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels 
habitatges vinculats. 
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5. En el cas de les xarxes o comunitats energètiques que tinguin una instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als 
elements comuns, la bonificació serà del 10% sobre la quota íntegra per cadascun 
dels habitatges vinculats. 
 
6. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 
50% de la quota íntegra. 
 
7. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la 
primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud. 
 
8. Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud 
de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar 
des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està 
executada i legalitzada davant de la Generalitat. 
 
9. En el cas d’edificis industrials, aquesta bonificació del 50%, es concedirà durant 5 
anys consecutius, amb un límit fixat de 1.000€ anuals i amb una bonificació total 
màxima del 50% del cost de la instal·lació. 
 
Aquesta bonificació serà incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
 
 
Article 9. Sol·licitud de bonificació 
 
1. Per accedir a la bonificació de l’article 8 s’haurà de presentar la sol·licitud prevista 
en el present article. L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació 
d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament. 
 
2. La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que es 
presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s’escau el seu 
representat legal, davant de l’Ajuntament. 
 
L’imprès normalitzat inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost 
sobre Béns Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i 
la potència elèctrica contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de 
l’admissió de la comunicació prèvia de les obres. 
 
3. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que 
la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya. 
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Article 10. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
 
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal ___________ del 
municipi, les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per 
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la 
quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
2. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució 
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica. 
 
3. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia 
comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una 
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 
 
 
Article 11. Impost sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
 
1. La bonificació anual, serà calculada proporcionalment vers la cobertura solar 
estimada de la instal·lació, on el % de la cobertura estimada del consum anual, serà el 
& de bonificació en el IAE. 
 
Aquesta bonificació es concedirà durant 5 anys consecutius, amb un límit fixat de 
1.000€ anuals i amb una bonificació total màxima del 50% del cost de la instal·lació. 
 
Podran gaudir de la bonificació, totes les activitats que certifiquin una instal·lació 
fotovoltaica d’antiguitat de fins a 1 any. 
 
No procedirà bonificació quan la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa 
específica en la matèria. 
 
2. Aquesta bonificació s’aplicarà exclusivament en les empreses on la instal·lació solar 
produeixi com a mínim el 5%-10% de la despesa energètica anual de l’activitat on 
estigui instal·lada. 
 
La documentació a presentar per a la sol·licitud de bonificació serà: 
 

 Còpia del projecte o memòria tècnica de la instal·lació, segons correspongui. 
 

 Certificat de final d’obra o document que acrediti que la instal·lació està 
executada i legalitzada davant de la Generalitat (document RITSIC). 

 

 Factura o factures corresponents a l’execució d’obres (amb detall de les obres de 
la instal·lació solar fotovoltaica). 
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3. Per a l’atorgament de la bonificació caldrà l’informe favorables del departament de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat el qual es pronunciarà sobre 
la validesa i efectivitat de la instal·lació realitzada. 
 
4. Aquesta bonificació serà incompatible amb la bonificació per sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables a l’impost de béns immobles. 
 
 
Article 12. Compatibilitat 
 
1. Les mesures de bonificació fiscal dels articles 8 a 10 no seran d’aplicació als béns 
immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb 
consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la 
realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. 
 
2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos 
tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el 
mateix concepte, així com amb subvencions que qualsevol Administracions Públiques 
posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de la 
tecnologia fotovoltaica en autoconsum. 
 
 
 
Disposició Addicional Única 
 
Dins del mes següent a l’aprovació de la present ordenança s’haurà d’adoptar l’acord 
provisional contemplat a l’article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, pel tal de 
transposar el contingut dels articles 8 a 11 de la present ordenança a les ordenances 
fiscals corresponents. 
 
Les ordenances fiscals que s’aprovin amb caràcter anual hauran d’incloure igualment 
els preceptes necessàries per reflectir l’establert als articles 8 a 12 de la present 
ordenança. 
 
 
Disposició Transitòria Única 
 
Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de 
l’acreditació de la seva legalització davant la Generalitat de Catalunya en data 
posterior a ____________2 podran sol·licitar el reconeixement de la bonificació de 
l’Impost de Béns Immobles regulat a l’article 8 d’aquesta Ordenança. 
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Disposició Derogatòria Única 
 
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o 
resultin incompatibles amb aquesta Ordenança. 
 
2 A definir per cada ajuntament. 

... 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:33:57 al 02:51:13 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=9237.0 
 
Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenten temporalment de la sessió 
el senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG, i 
el senyor Ot García Ruiz, Regidor del Grup Municipal del PSC-CP, que 
s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 
 

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 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. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=9237.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=9237.0
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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. 
 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
ELABORAR UN PLA URGENT DE REPARACIONS A LA VIA PÚBLICA I 
ADEQUACIÓ DE L’ASFALTAT A CORNELLÀ.- 

Moció Cs, per a elaborar un Pla 
urgent de reparacions a la via 
pública i adequació de l’asfaltat a 
Cornellà. 

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A causa de la pandèmia mundial que estem vivint amb motiu de la crisi del covid-19, 
a l'estat d'alarma i a les restriccions decretades pel govern de la Nació durant els 
mesos de març a juny, així com a la congelació de diverses partides pressupostàries 
per part de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, diverses obres 
i tasques en l'espai públic es van paralitzar. Tot això ha derivat en una falta 
d'actuacions en el paviment i les voreres dels carrers de la nostra ciutat que 
provoquen o pot provocar situacions de risc, la qual cosa fa vital la reparació urgent 
d'aquestes incidències i avaries. 
 
Aquestes intervencions i reparacions, importants per a la seguretat de les persones i 
la seguretat viària, són contínuament denunciades per la ciutadania mitjançant de les 
xarxes socials i els canals oficials de comunicació amb l'Ajuntament. Algunes no reben 
ni resposta i per tant no s'escometen les actuacions necessàries. 
 
Al Grup Municipal de Ciutadans, ens arriben constants foto-denúncies i queixes sobre 
la falta de senyalització viària, paviment en mal estat, foradades, rajoles i llambordes 
deteriorades, obres paralitzades, etc. advertint-nos constantment dels perills que es 
poden produir en el trànsit rodat per part de conductors, motoristes i ciclistes, així 
com el risc de caigudes en carrers en mal estat o sense senyalització. 
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Respecte a la senyalització viària hi ha zones on és molt deficitària. Perquè aquesta 
pugui complir eficaçment la seva comesa, no n'hi ha prou amb la seva col·locació en 
la via, ha de tenir un manteniment físic i funcional que garanteixi la seva llegibilitat 
així com un entorn que no obstaculitzi ni impedeixi la seva visibilitat, havent d'estar 
d'acord amb les característiques de la via, i la seva renovació quan el seu 
deteriorament la faci inservible o les característiques de la via canviïn. 
 
Actualment, a través de les modificacions de crèdit i de la descongelació d'unes certes 
partides, es disposa de mitjans i recursos suficients per a poder dur a terme, de 
manera immediata i urgent, les actuacions de reparació del paviment, sanejant i 
asfaltant solcs, sots, així com porcions de rajoles en les voreres o llambordes que es 
mouen o que directament estan extrets del paviment. 
 
Davant el deteriorament d'aquests espais i per a reduir els riscos i situacions de perill 
als diferents barris de la nostra ciutat, entenem que s'han de posar mesures urgents 
per a revertir aquest greu problema. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític Municipal de Ciutadans proposa al ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instem el departament corresponent a realitzar un diagnòstic tècnic urgent 
de l'estat actual de les vies de trànsit i carreteres de competència municipal per a 
establir una calendarització d'actuacions prioritàries, amb l'objectiu de dur a terme 
un pla d'actuació que restableixi la seguretat i el normal trànsit de vies públiques 
prenent mesures urgents d'asfaltat i posant pegats als sots i foradades existents en 
molts dels carrers del municipi. 
 
Segon.- Instem el departament corresponent a realitzar un diagnòstic urgent de 
l'estat de les voreres i carrers per als vianants, amb l'objectiu de poder esmenar 
aquelles voreres on existeixen rajoles, llambordes o peces extretes, o bé que es mouen 
provocant que el paviment no sigui ferm i estable, sobretot en aquelles zones més 
concorregudes i zones de pas per a realitzar el manteniment i adequació de la via. 
 
Tercer.- Instem a l'Ajuntament a implementar un pla d'acció per a abans de la 
finalització del present any així com de la dotació suficient en els pressupostos 
previstos per al 2021 que contempli la millora de manteniment de les vies públiques, 
senyalització, elements de seguretat i elements de mobiliari públic. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal (ERC/AM) 
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 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 33621: 
... 
 
Esmena de Supressió al Tercer Punt dels Acords: 
 
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a implementar un pla d’acció per abans de la 
finalització del present any així com la dotació suficient en els pressupostos previstos 
per al 2021 que contempli la millora del manteniment de les vies públiques, 
senyalització, elements de seguretat i elements del mobiliari públic. 
 
 
Esmena d’Addició d’un Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Calendaritzar les actuacions necessàries durant el 2021 i 2022. Dotar 
pressupostàriament als pressupostos del 2021 les partides de reparació que siguin 
urgents, tenir en compte a les modificacions de crèdit del 2021 i al pressupost del 
2022 la resta d’actuacions. 

... 
 
 
Esmenes presentades pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de PODEMOS 
que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Punt d’addició als Acords: 
 
Instem al departament corresponen a realitzar un diagnòstic urgent de l’estat de les 
voreres i paviment de la zona industrial per poder subsanar aquells defectes a les 
zones de pas de tants treballadors i treballadores. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:51:14 al 03:16:07 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=10274.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=10274.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=10274.0
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Durant la deliberació d’aquests punts, s’absenta temporalment de la sessió el 
senyor Sergio Gómez Márquez, Regidor del Grup Municipal d’EC-MC-ECG, que 
s’incorpora a la mateixa amb caràcter previ a la votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

 
L’esmena és acceptada i, d’acord a l’article 133 del ROM, queda incorporada a 
la Moció. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS 

 
L’esmena és rebutjada per la majoria absoluta dels assistents 
 

Vots a favor: 
 

Grup Municipal de PODEMOS, senyores María Carmen López Álvarez i 

Elisabet García Petit. 
 

Vots en contra: 
 

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 

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Abstenció: 
 

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

Gómez Márquez. 
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MOCIÓ RESULTANT 

... 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A causa de la pandèmia mundial que estem vivint amb motiu de la crisi del covid-19, 
a l'estat d'alarma i a les restriccions decretades pel govern de la Nació durant els 
mesos de març a juny, així com a la congelació de diverses partides pressupostàries 
per part de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, diverses obres 
i tasques en l'espai públic es van paralitzar. Tot això ha derivat en una falta 
d'actuacions en el paviment i les voreres dels carrers de la nostra ciutat que 
provoquen o pot provocar situacions de risc, la qual cosa fa vital la reparació urgent 
d'aquestes incidències i avaries. 
 
Aquestes intervencions i reparacions, importants per a la seguretat de les persones i 
la seguretat viària, són contínuament denunciades per la ciutadania mitjançant de les 
xarxes socials i els canals oficials de comunicació amb l'Ajuntament. Algunes no reben 
ni resposta i per tant no s'escometen les actuacions necessàries. 
 
Al Grup Municipal de Ciutadans, ens arriben constants foto-denúncies i queixes sobre 
la falta de senyalització viària, paviment en mal estat, foradades, rajoles i llambordes 
deteriorades, obres paralitzades, etc. advertint-nos constantment dels perills que es 
poden produir en el trànsit rodat per part de conductors, motoristes i ciclistes, així 
com el risc de caigudes en carrers en mal estat o sense senyalització. 
 
Respecte a la senyalització viària hi ha zones on és molt deficitària. Perquè aquesta 
pugui complir eficaçment la seva comesa, no n'hi ha prou amb la seva col·locació en 
la via, ha de tenir un manteniment físic i funcional que garanteixi la seva llegibilitat 
així com un entorn que no obstaculitzi ni impedeixi la seva visibilitat, havent d'estar 
d'acord amb les característiques de la via, i la seva renovació quan el seu 
deteriorament la faci inservible o les característiques de la via canviïn. 
 
Actualment, a través de les modificacions de crèdit i de la descongelació d'unes certes 
partides, es disposa de mitjans i recursos suficients per a poder dur a terme, de 
manera immediata i urgent, les actuacions de reparació del paviment, sanejant i 
asfaltant solcs, sots, així com porcions de rajoles en les voreres o llambordes que es 
mouen o que directament estan extrets del paviment. 
 
Davant el deteriorament d'aquests espais i per a reduir els riscos i situacions de perill 
als diferents barris de la nostra ciutat, entenem que s'han de posar mesures urgents 
per a revertir aquest greu problema. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític Municipal de Ciutadans proposa al ple de 
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat adoptar els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Instem el departament corresponent a realitzar un diagnòstic tècnic urgent 
de l'estat actual de les vies de trànsit i carreteres de competència municipal per a 
establir una calendarització d'actuacions prioritàries, amb l'objectiu de dur a terme 
un pla d'actuació que restableixi la seguretat i el normal trànsit de vies públiques 
prenent mesures urgents d'asfaltat i posant pegats als sots i foradades existents en 
molts dels carrers del municipi. 
 
Segon.- Instem el departament corresponent a realitzar un diagnòstic urgent de 
l'estat de les voreres i carrers per als vianants, amb l'objectiu de poder esmenar 
aquelles voreres on existeixen rajoles, llambordes o peces extretes, o bé que es mouen 
provocant que el paviment no sigui ferm i estable, sobretot en aquelles zones més 
concorregudes i zones de pas per a realitzar el manteniment i adequació de la via. 
 
Tercer.- Instem a l'Ajuntament a implementar un pla d'acció per a abans de la 
finalització del present any. 
 
Quart.- Calendaritzar les actuacions necessàries durant el 2021 i 2022. Dotar 
pressupostàriament als pressupostos del 2021 les partides de reparació que siguin 
urgents, tenir en compte a les modificacions de crèdit del 2021 i al pressupost del 
2022 la resta d’actuacions. 

... 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

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

Vots a favor: 
 

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 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. 
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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. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER 
UNA SANITAT PÚBLICA FORTA.- 

Moció PODEMOS, per una sanitat 
forta. 

MOCIÓ 
... 
 
Els cornellanencs i cornellanenques estem esgotats de patir les deficiències de 
l’atenció sanitària i en especial aquests durs moments de l’atenció Primària, la qual 
s’ha vist agreujada per l’actual pandèmia y cada vegada s’allunya més del que hauria 
de ser la primera atenció immediata i propera als nostres problemes de salut. 
 
Aquesta situació no té l’origen en la greu situació de pandèmia actual sinó que es 
remunta a l’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets resultat de les 
retallades a Catalunya el 2010, amb una reducció de més de 1500 milions d’euros de 
pressupost pel Departament de Salut i la disminució d’un 5% del sou del personal 
sanitari. Les retallades de la gestió de CiU es van veure agreujades per les reduccions 
del pressupost en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 
la inversió va disminuir un 6%. 
 
Durant els anys següents al 2010 aquestes retallades no es van revertir. Un informe 
de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública estima que el 
sistema sanitari va reduir des del 2009 entre 15.000 i 21.000 milions d’euros el 
pressupost. Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys 
personal i menys recursos. A Catalunya, s’han perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 de 
sociosanitaris. L’atenció primària, la primària porta de servei cap a la ciutadania, ha 
vist reduïda la seva plantilla a més de 1.000 professionals. Aquesta situació de manca 
de recursos i de forta precarització laboral ha estat present a l’hora de fer front a la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19. 
 
Amb els nous pressupostos de la Generalitat d’aquest any 2020, els quals van ser 
aprovats a l’inici de la pandèmia actual i sense cap previsió ni consideració de la greu 
situació que està provocant aquesta, es va fer un augment de pressupost per salut 
pública, quelcom que no corregeix l’infrafinançament de l’àmbit. A l’any 2010 hi havia 
un pressupost per sanitat de 9.875 milions d’euros, cosa que vol dir que, enguany, 
disposem de 86 milions menys, s’ha de tenir en compte que durant la darrera dècada 
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hi ha hagut una inflació del 16,3% a Catalunya, que s’ha de restar als comptes. 
D’aquesta manera, el pressupost real és d’aproximadament 8.190 milions d’euros. 
Per tant, ni tan sols arriben a cobrir les retallades de 2010. 
 
En aquests anys de lluita hem acumulat un bon nombre de reclamacions: personal 
sanitari amb pèssimes condicions laborals, amb poques hores de descans, 
treballadors interns sense la formació precisa, treballadors del transport sanitari amb 
sous precaris, etc. Totes aquestes mancances es reflecteixen en un bloqueig de 
l’atenció sanitària per a fer seguiment d’altres patologies diferents a la COVID-19, 
col·lapse de primeres cites i acumulació de proves diagnòstiques. Davant d’aquesta 
situació els moviments veïnals i els col·lectius de defensa de la sanitat pública 
reclamen un increment pressupostari de l’àmbit de la salut i un canvi de model 
sanitari. 
 
Als problemes ja crònics d’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets, 
s’ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malalts de COVID, l’estudi, 
seguiment de contactes, l’atenció a les escoles i l’atenció a les persones que viuen en 
residències, fent que la qualitat assistencial hagi minvat. 
 
Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, en moltes ocasions 
amb pocs mitjans materials i humans per assumir-les, i això produeix que aquests 
pateixin estrès, impotència i desànim en veure que no poden desenvolupar la seva 
feina com cal i evidentment repercuteix no només en la part estrictament sanitària, 
sinó en la mateixa comunicació entre persones tan necessària per entendre’ns, 
comprendre’ns i ajudar-nos els uns als altres. 
 
Hem vist com les mesures de seguretat instaurades als CAP en els moments més durs 
ens han portat a fer llargues cues al carrer, amb visites a vegades des de la mateixa 
porta, sense respectar els principis de protecció a la intimitat de les persones. 
 
Això no es pot permetre, s’ha de trobar una solució perquè ningú hagi d’esperar al 
carrer de peu fins a ser atès, suportant fins ara la calor de l’estiu i aviat els dies de 
fred que començaran a arribar, situació que com sempre és més dura per a la 
població més feble. 
 
A Cornellà comptem amb 4 Centres d’Atenció Primària: el Doctor Martí i Julià, el de 
Gavarra, el Mossèn Jaume Soler, i el de Sant Ildefons. Cornellà és una ciutat que té 
una població de 88.592 habitants i per tan amb una densitat mol elevada. Al 2018, i 
agafant aquest any per falta de dades públiques actualitzades, els professionals 
d’atenció primària per 1000 habitants a Catalunya era de 2,03. Actualment, amb la 
pandèmia mundial que ens afecta i que produeix una sobrecàrrega al servei sanitari, 
ens trobem amb proporcions aproximades de 1800 a 2300 pacients per a cada metge 
en tot el país, quelcom que resulta insuficient i que empitjora la seva qualitat. 
 
Han desaparegut les visites presencials i cal recuperar-les. No pot seguir que siguem 
atesos per telèfon i cada vegada per un professional diferent, que no ens coneix i al 
que li hem de tornar a repetir els nostres problemes de salut, sense que ens doni 
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temps per fer-ho, i això afegim els problemes físics (problemes d’audició o de parla) o 
problemes cognitius de comprensió, que moltes persones es poden trobar en la 
comunicació per aquesta via. 
 
Hem de recuperar el nostre equip assistencial tant de metge/essa com d’infermer/era 
assignat, aquell que ens porta i ens coneix. I demanar que l’assistència sanitària a 
l’Atenció Primària torni a ser el que ha de ser: una assistència pública, universal, de 
fàcil accés, ràpida i propera, on els nostres professionals ens puguin veure les cares i 
saber com estem. 
 
L’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts NO COVID, on s’estan 
produint retards en la realització de proves diagnòstiques o a vegades l’anul·lació 
d’aquestes sense indicis que es puguin recuperar a curt termini, tenen com a 
conseqüència la no resolució de problemes de salut o de solució tardana, amb el greu 
risc que això suposa per la salut de les persones malaltes a l’espera de la seva 
atenció. 
 
Demanem accions reals immediatament per a l’Atenció Primària, que han de passar 
per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: 
l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la 
professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis 
i atencions que rebem. 
 
Per tots aquests motius denunciem la demolició programada i sostinguda de l’atenció 
primària i les polítiques privatitzadores que l’han fet portar a la situació en què vivim. 
 
Per la nostra salut, la de les nostres famílies i per la ciutadania en general volem una 
sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària forta de 
veritat. 
 
Atès que aquesta precarietat i sobrecàrrega assistencial, repercuteix en la qualitat de 
vida i la salut de la ciutadania de Cornellà, des de Podem Cornellà demanem 
l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya perquè aprovin un increment pressupostari dràstic en Salut 
per garantir el compliment dels compromisos d’inversions. 
 
Segon.- Instar al Govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al 
Parlament la necessitat de treballar per la recuperació dels professionals metges/ses, 
infermer/es i administratius/es perduts amb les retallades d’anys enrere. 
 
Tercer.- Instar al govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al 
Parlament l’obertura dels CAPs i consultoris que s’han tancat totalment o parcialment 
durant la pandèmia a Catalunya. 
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Quart.- Instar al govern de Catalunya i a les forces polítiques representades al 
Parlament l’habilitació d’espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de 
protecció per a tot el personal i pacients, als accessos dels centres d’atenció primària. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de Catalunya la necessitat de recuperar les visites 
presencials pels equips assistencials de referència assignats a cada pacient i fer ús de 
la consulta telemàtica o telefònica només per aquelles qüestions que es poden 
resoldre per aquesta via i no impliquin mai la substitució d’una visita presencial. 
 
Sisè.- Instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves 
PCR o serologies per a totes les treballadores i que es depurin responsabilitats per la 
desprotecció amb la que ha hagut de treballar el personal durant la pandèmia. 
 
Setè.- Instar al Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir 
dràsticament les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió 
de la crisi sanitària de la Covid-19. 
 
Vuitè.- Ratificar el nostre compromís com a Ajuntament de col·laborar en la mesura 
del possible, i dins les nostres competències, en les millores del servei per a la 
ciutadania. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut, CatSalut, Direcció 
Metropolitana sud de l’Institut Català de la Salut, Direcció de la regió sanitària MS del 
CatSalut, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a Marea Blanca, a la 
Federació i Associació de Municipis de Catalunya, a les associacions de veïns i als 
Centres d’Atenció Primària del nostre municipi. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

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

 Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 33618: 
... 
 
Esmena de Supressió al Sisè Punt dels Acords: 
 
Sisè.- Instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves 
PCR o serologies per a totes les treballadores i que es depurin responsabilitats per la 
desprotecció amb la que ha hagut de treballar el personal durant la pandèmia. 

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

 Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 33652: 
... 
 
Als acords: 
 
Acord 1: 
 
Suprimir: “i als a les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya”. 
 
Suprimir: “dràstic” 
 
 
Acord 2: 
 
Suprimir: “i a les forces polítiques representades al Parlament” 
 
Substituir: “dels professionals”, per “els llocs de treball de “ 
 
 
Acord 3:  
 
Suprimir: “i a les forces polítiques representades al Parlament”. 
 
 
Acord 4:  
 
Suprimir: “i a les forces polítiques representades al Parlament”. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:16:08 al 03:48:37 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=11768.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=11768.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=11768.0
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Durant la deliberació d’aquest punt s’absenten temporalment de la sessió la 
senyora Nelia Martínez Gallardo i el senyor Ot García Ruiz, Regidor/a del Grup 
Municipal del PSC-CP, que s’incorporen a la mateixa amb caràcter previ a la 
votació. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 

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

Vots a favor: 
 

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

Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 

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

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

Vots en contra: 
 

Grup Municipal 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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

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

... 
 
Els cornellanencs i cornellanenques estem esgotats de patir les deficiències de 
l’atenció sanitària i en especial aquests durs moments de l’atenció Primària, la qual 
s’ha vist agreujada per l’actual pandèmia y cada vegada s’allunya més del que hauria 
de ser la primera atenció immediata i propera als nostres problemes de salut. 
 
Aquesta situació no té l’origen en la greu situació de pandèmia actual sinó que es 
remunta a l’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets resultat de les 
retallades a Catalunya el 2010, amb una reducció de més de 1500 milions d’euros de 
pressupost pel Departament de Salut i la disminució d’un 5% del sou del personal 
sanitari. Les retallades de la gestió de CiU es van veure agreujades per les reduccions 
del pressupost en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 
la inversió va disminuir un 6%. 
 
Durant els anys següents al 2010 aquestes retallades no es van revertir. Un informe 
de la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública estima que el 
sistema sanitari va reduir des del 2009 entre 15.000 i 21.000 milions d’euros el 
pressupost. Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys 
personal i menys recursos. A Catalunya, s’han perdut uns 1.020 llits d’aguts i 780 de 
sociosanitaris. L’atenció primària, la primària porta de servei cap a la ciutadania, ha 
vist reduïda la seva plantilla a més de 1.000 professionals. Aquesta situació de manca 
de recursos i de forta precarització laboral ha estat present a l’hora de fer front a la 
crisi sanitària provocada per la Covid-19. 
 
Amb els nous pressupostos de la Generalitat d’aquest any 2020, els quals van ser 
aprovats a l’inici de la pandèmia actual i sense cap previsió ni consideració de la greu 
situació que està provocant aquesta, es va fer un augment de pressupost per salut 
pública, quelcom que no corregeix l’infrafinançament de l’àmbit. A l’any 2010 hi havia 
un pressupost per sanitat de 9.875 milions d’euros, cosa que vol dir que, enguany, 
disposem de 86 milions menys, s’ha de tenir en compte que durant la darrera dècada 
hi ha hagut una inflació del 16,3% a Catalunya, que s’ha de restar als comptes. 
D’aquesta manera, el pressupost real és d’aproximadament 8.190 milions d’euros. 
Per tant, ni tan sols arriben a cobrir les retallades de 2010. 
 
En aquests anys de lluita hem acumulat un bon nombre de reclamacions: personal 
sanitari amb pèssimes condicions laborals, amb poques hores de descans, 
treballadors interns sense la formació precisa, treballadors del transport sanitari amb 
sous precaris, etc. Totes aquestes mancances es reflecteixen en un bloqueig de 
l’atenció sanitària per a fer seguiment d’altres patologies diferents a la COVID-19, 
col·lapse de primeres cites i acumulació de proves diagnòstiques. Davant d’aquesta 
situació els moviments veïnals i els col·lectius de defensa de la sanitat pública 
reclamen un increment pressupostari de l’àmbit de la salut i un canvi de model 
sanitari. 
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Als problemes ja crònics d’escàs pressupost, falta de personal i equipaments obsolets, 
s’ha afegit la sobrecàrrega que suposa l’atenció de malalts de COVID, l’estudi, 
seguiment de contactes, l’atenció a les escoles i l’atenció a les persones que viuen en 
residències, fent que la qualitat assistencial hagi minvat. 
 
Els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, en moltes ocasions 
amb pocs mitjans materials i humans per assumir-les, i això produeix que aquests 
pateixin estrès, impotència i desànim en veure que no poden desenvolupar la seva 
feina com cal i evidentment repercuteix no només en la part estrictament sanitària, 
sinó en la mateixa comunicació entre persones tan necessària per entendre’ns, 
comprendre’ns i ajudar-nos els uns als altres. 
 
Hem vist com les mesures de seguretat instaurades als CAP en els moments més durs 
ens han portat a fer llargues cues al carrer, amb visites a vegades des de la mateixa 
porta, sense respectar els principis de protecció a la intimitat de les persones. 
 
Això no es pot permetre, s’ha de trobar una solució perquè ningú hagi d’esperar al 
carrer de peu fins a ser atès, suportant fins ara la calor de l’estiu i aviat els dies de 
fred que començaran a arribar, situació que com sempre és més dura per a la 
població més feble. 
 
A Cornellà comptem amb 4 Centres d’Atenció Primària: el Doctor Martí i Julià, el de 
Gavarra, el Mossèn Jaume Soler, i el de Sant Ildefons. Cornellà és una ciutat que té 
una població de 88.592 habitants i per tan amb una densitat mol elevada. Al 2018, i 
agafant aquest any per falta de dades públiques actualitzades, els professionals 
d’atenció primària per 1000 habitants a Catalunya era de 2,03. Actualment, amb la 
pandèmia mundial que ens afecta i que produeix una sobrecàrrega al servei sanitari, 
ens trobem amb proporcions aproximades de 1800 a 2300 pacients per a cada metge 
en tot el país, quelcom que resulta insuficient i que empitjora la seva qualitat. 
 
Han desaparegut les visites presencials i cal recuperar-les. No pot seguir que siguem 
atesos per telèfon i cada vegada per un professional diferent, que no ens coneix i al 
que li hem de tornar a repetir els nostres problemes de salut, sense que ens doni 
temps per fer-ho, i això afegim els problemes físics (problemes d’audició o de parla) o 
problemes cognitius de comprensió, que moltes persones es poden trobar en la 
comunicació per aquesta via. 
 
Hem de recuperar el nostre equip assistencial tant de metge/essa com d’infermer/era 
assignat, aquell que ens porta i ens coneix. I demanar que l’assistència sanitària a 
l’Atenció Primària torni a ser el que ha de ser: una assistència pública, universal, de 
fàcil accés, ràpida i propera, on els nostres professionals ens puguin veure les cares i 
saber com estem. 
 
L’escassa atenció a persones amb problemes crònics o aguts NO COVID, on s’estan 
produint retards en la realització de proves diagnòstiques o a vegades l’anul·lació 
d’aquestes sense indicis que es puguin recuperar a curt termini, tenen com a 
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conseqüència la no resolució de problemes de salut o de solució tardana, amb el greu 
risc que això suposa per la salut de les persones malaltes a l’espera de la seva 
atenció. 
 
Demanem accions reals immediatament per a l’Atenció Primària, que han de passar 
per garantir els elements que la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: 
l’accessibilitat per a tothom, la relació continuada al llarg del temps amb el o la 
professional, l’abordatge integral de les necessitats i la coordinació de tots els serveis 
i atencions que rebem. 
 
Per tots aquests motius denunciem la demolició programada i sostinguda de l’atenció 
primària i les polítiques privatitzadores que l’han fet portar a la situació en què vivim. 
 
Per la nostra salut, la de les nostres famílies i per la ciutadania en general volem una 
sanitat pública, universal, equitativa i de qualitat amb una atenció primària forta de 
veritat. 
 
Atès que aquesta precarietat i sobrecàrrega assistencial, repercuteix en la qualitat de 
vida i la salut de la ciutadania de Cornellà, des de Podem Cornellà demanem 
l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar al govern de Catalunya perquè aprovin un increment pressupostari en 
Salut per garantir el compliment dels compromisos d’inversions. 
 
Segon.- Instar al Govern de Catalunya la necessitat de treballar per la recuperació 
dels llocs de treball de metges/ses, infermer/es i administratius/es perduts amb les 
retallades d’anys enrere. 
 
Tercer.- Instar al govern de Catalunya l’obertura dels CAPs i consultoris que s’han 
tancat totalment o parcialment durant la pandèmia a Catalunya. 
 
Quart.- Instar al govern de Catalunya l’habilitació d’espais i circuits segurs per evitar 
contagis i mesures de protecció per a tot el personal i pacients, als accessos dels 
centres d’atenció primària. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de Catalunya la necessitat de recuperar les visites 
presencials pels equips assistencials de referència assignats a cada pacient i fer ús de 
la consulta telemàtica o telefònica només per aquelles qüestions que es poden 
resoldre per aquesta via i no impliquin mai la substitució d’una visita presencial. 
 
Sisè.- Instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIS en condicions i proves 
PCR o serologies per a totes les treballadores. 
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Setè.- Instar al Departament de Salut a elaborar un Pla de xoc per reduir 
dràsticament les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la gestió 
de la crisi sanitària de la Covid-19. 
 
Vuitè.- Ratificar el nostre compromís com a Ajuntament de col·laborar en la mesura 
del possible, i dins les nostres competències, en les millores del servei per a la 
ciutadania. 
 
Novè.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut, CatSalut, Direcció 
Metropolitana sud de l’Institut Català de la Salut, Direcció de la regió sanitària MS del 
CatSalut, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a Marea Blanca, a la 
Federació i Associació de Municipis de Catalunya, a les associacions de veïns i als 
Centres d’Atenció Primària del nostre municipi. 

... 
 
 
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 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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PUNT CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, DE 
RECOLZAMENT AL SISTEMA DE DEPÒSIT, DEVOLUCIÓ I RETORN D’ENVASOS.-  

Moció PODEMOS, de recolzament 
al sistema de depòsit, devolució i 
retorn d’envasos. 

MOCIÓ 
 
Per part del Portaveu del Grup Municipal de PODEMOS, s’ha presentat la 
present moció que, una vegada traduïda a la llengua catalana, resta com 
segueix: 
... 
 
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de 
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris d'evitar el dany ambiental en origen i 
que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en residu s'ha de 
responsabilitzar d'ell (Responsabilitat Ampliada del Productor). A més, el VI Programa 
d'Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre 
creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal element 
de la política de gestió de residus. 
 
S'EXPOSA QUE: 
 
Atès que les normatives europees, Estatals i Autonòmiques en matèria de residus i 
residus d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no 
s'han aconseguit i que recents elements de l'ordenament polític internacional com 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el Pacte Verd Europeu o 
l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular busquen reduir l'impacte dels nostres 
sistemes de producció i consum. 
 
Atès que el nou Paquet Europeu d'Economia Circular i l'Estratègia Europea de residus 
plàstics i els ambiciosos objectius que estableixen i atès que el principi de 
Responsabilitat Ampliada del Productor ha estat un principi primordial de la política 
europea i ha rebut el suport de l'OCDE per la seva capacitat d'internalitzar els costos 
de les empreses i de lliurar a la societat d'aquests. 
 
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos 
(d'ara endavant sistemes de retorn d'envasos) són el sistema obligatori de gestió 
d'envasos, però que per interès del sector de l'envàs no s'han desenvolupat. 
 
Atès que la normativa vigent estableix la prioritat de reduir els residus i els residus 
d'envasos, però aquests continuen creixent; i el potencial de reciclatge no explotat és 
encara enorme: més de la meitat dels recursos existents queden enterrats o cremats 
sense ser aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous recursos. 
 
Donada la situació actual dels residus d'envasos, que no ha aconseguit arribar als 
nivells de prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu i estatal, i donat 
el nou context legislatiu que possibilita la introducció del sistema de retorn d'envasos 
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per part de les CC.AA. en cas de supòsits indicats, com l'abast d'insuficients nivells de 
recuperació. 
 
Atès que a Cornellà es genera 1.43 kg de residus per habitant al dia dels quals un 70% 
no formen part de recollida selectiva, i per tant són precises polítiques per a 
promocionar-la. Si bé és cert que l'Ajuntament de Cornellà, juntament amb altres 
institucions, s'ha compromès en la disminució de la generació de residus i el foment 
del reciclatge amb polítiques com el Pla de residus municipal (entre altres), és 
indubtable que formem part dels municipis que no arriben als paràmetres europeus 
imposats per la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 
2008, sobre residus. Aquesta directiva europea imposa en el seu article 11 l'objectiu 
de reciclar com a mínim el 50% dels residus al 2020, una fita que actualment a la 
nostra ciutat està lluny d'aconseguir. A més, amb la modificació de la directiva 
2018/851 es van incloure nous paràmetres que evidencien més la llarga trajectòria 
que ens queda per fer com a municipi: arribar al reciclatge de com a mínim el 55% 
dels residus municipals al 2025 i el 60% al 2030. 
 
Atès que els sistemes de retorn d'envasos han demostrat, allí on s'apliquen, obtenir 
els millors resultats de recuperació dels envasos. 
 
Atès que els sistemes de retorn d'envasos afavoreixen l'augment de l'ús d'envasos 
reutilitzables i que la implantació d'un sistema de retorn d'envasos aconsegueix 
triplicar la taxa de reciclatge d'envasos sotmesos a un sistema de retorn (reduint a la 
meitat la contribució al canvi climàtic), que té cost zero per a les administracions, 
importants estalvis en serveis de neteja per als ajuntaments i la creació de 14.000 
llocs de treball que són pagats per les grans quantitats i la qualitat dels materials que 
es recuperen i que en l'actualitat van a parar a l'abocador, incineradora o al medi 
ambient. 
 
Atès que el sistema de retorn d'envasos redueix considerablement el volum 
d'escombraries en l'entorn, les platges, la mar… i contribueix a la protecció de la 
biodiversitat. 
 
Donat l'actual procés de revisió de la normativa estatal a través de l'avantprojecte de 
llei de residus i sòls contaminats. 
 
S'ACORDA I PROPOSA 
 
Al Ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Refermar el compromís d'aquest municipi de desenvolupar actuacions 
encaminades a reduir els residus, maximitzar la seva recuperació i sensibilitzar a la 
població i als agents comercials i econòmics per a contribuir a aquests objectius de 
prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, 
potenciant una distribució i un consum responsables. 
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Segon.- Proposar al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i al Congrés 
dels Diputats, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, fent ús de les seves 
competències, incloguin dins de la normativa estatal i autonòmica respectivament, 
com a sistema general per als envasos de les begudes més consumides el sistema de 
retorn, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures encaminades 
a reduir els residus. 
 
Tercer.- Sol·licitar que l'avantprojecte de llei estatal de residus i sòls contaminats 
defineixi un marc adequat per a reduir els residus d'envasos, la reutilització d'aquests, 
i s'estableixi el sistema de retorn com a obligatori per als envasos de les begudes més 
consumides i que s'apliqui el criteri de Responsabilitat Ampliada del Productor. 
 
Quart.- Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món 
local: amb associacions municipals, ens locals de gestió (com els Consells Municipals 
de Participació Ciutadana) i supramunicipals (Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i/o Àrea Metropolitana de Barcelona) i les entitats socials 
que ho promouen. 
 
Cinquè.- Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model ecoeficient de 
gestió de residus i de residus d'envasos amb els ens locals, associacions municipals, 
sectors empresarials i entitats diverses, per a crear les condicions per a formular la 
demanda al Govern i al Congrés. 
 
Sisè.- Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i 
econòmics d'aquest sistema i els continguts d'aquesta moció sol·licitant el seu suport. 
 
Setè.- Realitzar els tràmits necessaris per a formar part de la Red Española de 
Ciudades por el Clima, l'objectiu del qual és el compromís i la voluntat política de 
desenvolupar actuacions de prevenció de residus i de la contaminació, de mitigar el 
canvi climàtic, de promoure models de gestió de residus i envasos com a recursos, que 
potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus. 
 
Vuitè.- Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, a la gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, al 
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cornellà i al Ministerio de 
Transición Ecológica i Reto Demográfico. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ D’ESMENES 

 
Esmenes presentades pel Grup municipal del Partit En Comú - Movem 
Cornellà - En Comú Guanyem (EC-MC-ECG) 
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 Esmena núm. 1 presentada verbalment pel Grup Municipal d’EC-MC-ECG: 
... 
 
Esmena de substitució al setè paràgraf: 
 
Substituir: “Donat que a Cornellà es genera 1,43 kg ....”, per “Donat que a Cornellà es 
genera 1,11kg ...” 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 03:48:38 al 04:03:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=13718.0 
 
 
Durant la deliberació d’aquest punt s’absenten temporalment de la sessió per 
alguns instants i en períodes no coincidents, el senyor Manuel Clavijo Losada, 
la senyora Emilia Briones Matamales i el senyor Sergio Fernández Mesa, 
Regidors/a del Grup Municipal del PSC-CP, així com 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 DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’EC-MC-ECG 

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

... 
 
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de 
precaució i prevenció, d'acord amb els criteris d'evitar el dany ambiental en origen i 
que el responsable de posar al mercat un producte que es converteix en residu s'ha de 
responsabilitzar d'ell (Responsabilitat Ampliada del Productor). A més, el VI Programa 
d'Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre 
creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal element 
de la política de gestió de residus. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=13718.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=13718.0
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S'EXPOSA QUE: 
 
Atès que les normatives europees, Estatals i Autonòmiques en matèria de residus i 
residus d'envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no 
s'han aconseguit i que recents elements de l'ordenament polític internacional com 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el Pacte Verd Europeu o 
l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular busquen reduir l'impacte dels nostres 
sistemes de producció i consum. 
 
Atès que el nou Paquet Europeu d'Economia Circular i l'Estratègia Europea de residus 
plàstics i els ambiciosos objectius que estableixen i atès que el principi de 
Responsabilitat Ampliada del Productor ha estat un principi primordial de la política 
europea i ha rebut el suport de l'OCDE per la seva capacitat d'internalitzar els costos 
de les empreses i de lliurar a la societat d'aquests. 
 
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos 
(d'ara endavant sistemes de retorn d'envasos) són el sistema obligatori de gestió 
d'envasos, però que per interès del sector de l'envàs no s'han desenvolupat. 
 
Atès que la normativa vigent estableix la prioritat de reduir els residus i els residus 
d'envasos, però aquests continuen creixent; i el potencial de reciclatge no explotat és 
encara enorme: més de la meitat dels recursos existents queden enterrats o cremats 
sense ser aprofitats com a matèria primera per a convertir-se en nous recursos. 
 
Donada la situació actual dels residus d'envasos, que no ha aconseguit arribar als 
nivells de prevenció, reutilització i reciclatge del marc legal europeu i estatal, i donat 
el nou context legislatiu que possibilita la introducció del sistema de retorn d'envasos 
per part de les CC.AA. en cas de supòsits indicats, com l'abast d'insuficients nivells de 
recuperació. 
 
Atès que a Cornellà es genera 1.11 kg de residus per habitant al dia dels quals un 70% 
no formen part de recollida selectiva, i per tant són precises polítiques per a 
promocionar-la. Si bé és cert que l'Ajuntament de Cornellà, juntament amb altres 
institucions, s'ha compromès en la disminució de la generació de residus i el foment 
del reciclatge amb polítiques com el Pla de residus municipal (entre altres), és 
indubtable que formem part dels municipis que no arriben als paràmetres europeus 
imposats per la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre de 
2008, sobre residus. Aquesta directiva europea imposa en el seu article 11 l'objectiu 
de reciclar com a mínim el 50% dels residus al 2020, una fita que actualment a la 
nostra ciutat està lluny d'aconseguir. A més, amb la modificació de la directiva 
2018/851 es van incloure nous paràmetres que evidencien més la llarga trajectòria 
que ens queda per fer com a municipi: arribar al reciclatge de com a mínim el 55% 
dels residus municipals al 2025 i el 60% al 2030. 
 
Atès que els sistemes de retorn d'envasos han demostrat, allí on s'apliquen, obtenir 
els millors resultats de recuperació dels envasos. 
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Atès que els sistemes de retorn d'envasos afavoreixen l'augment de l'ús d'envasos 
reutilitzables i que la implantació d'un sistema de retorn d'envasos aconsegueix 
triplicar la taxa de reciclatge d'envasos sotmesos a un sistema de retorn (reduint a la 
meitat la contribució al canvi climàtic), que té cost zero per a les administracions, 
importants estalvis en serveis de neteja per als ajuntaments i la creació de 14.000 
llocs de treball que són pagats per les grans quantitats i la qualitat dels materials que 
es recuperen i que en l'actualitat van a parar a l'abocador, incineradora o al medi 
ambient. 
 
Atès que el sistema de retorn d'envasos redueix considerablement el volum 
d'escombraries en l'entorn, les platges, la mar… i contribueix a la protecció de la 
biodiversitat. 
 
Donat l'actual procés de revisió de la normativa estatal a través de l'avantprojecte de 
llei de residus i sòls contaminats. 
 
S'ACORDA I PROPOSA 
 
Al Ple de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Refermar el compromís d'aquest municipi de desenvolupar actuacions 
encaminades a reduir els residus, maximitzar la seva recuperació i sensibilitzar a la 
població i als agents comercials i econòmics per a contribuir a aquests objectius de 
prevenció de la contaminació, d'evitar l'esgotament de recursos i el canvi climàtic, 
potenciant una distribució i un consum responsables. 
 
Segon.- Proposar al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i al Congrés 
dels Diputats, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, fent ús de les seves 
competències, incloguin dins de la normativa estatal i autonòmica respectivament, 
com a sistema general per als envasos de les begudes més consumides el sistema de 
retorn, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures encaminades 
a reduir els residus. 
 
Tercer.- Sol·licitar que l'avantprojecte de llei estatal de residus i sòls contaminats 
defineixi un marc adequat per a reduir els residus d'envasos, la reutilització d'aquests, 
i s'estableixi el sistema de retorn com a obligatori per als envasos de les begudes més 
consumides i que s'apliqui el criteri de Responsabilitat Ampliada del Productor. 
 
Quart.- Promoure aquesta iniciativa a altres ens locals, obrint el debat entre el món 
local: amb associacions municipals, ens locals de gestió (com els Consells Municipals 
de Participació Ciutadana) i supramunicipals (Diputació de Barcelona, Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i/o Àrea Metropolitana de Barcelona) i les entitats socials 
que ho promouen. 
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Cinquè.- Donar suport a la xarxa de coalició estatal a favor d'un model ecoeficient de 
gestió de residus i de residus d'envasos amb els ens locals, associacions municipals, 
sectors empresarials i entitats diverses, per a crear les condicions per a formular la 
demanda al Govern i al Congrés. 
 
Sisè.- Comunicar al sector comercial i a la ciutadania els beneficis ambientals i 
econòmics d'aquest sistema i els continguts d'aquesta moció sol·licitant el seu suport. 
 
Setè.- Realitzar els tràmits necessaris per a formar part de la Red Española de 
Ciudades por el Clima, l'objectiu del qual és el compromís i la voluntat política de 
desenvolupar actuacions de prevenció de residus i de la contaminació, de mitigar el 
canvi climàtic, de promoure models de gestió de residus i envasos com a recursos, que 
potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus. 
 
Vuitè.- Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, a la gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, al 
Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cornellà i al Ministerio de 
Transición Ecológica i Reto Demográfico. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 

 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores assistents a la sessió. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 04:03:48 al 04:20:30 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd1200
0f?startAt=14628.0 
 
 
Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

 Per part de la senyora Elisabet García Petit, Regidora del Grup Municipal de 
PODEMOS, s’ha presentat verbalment la present pregunta: 
... 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=14628.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b7569bb5c0175743bcd12000f?startAt=14628.0
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Al novembre del 2014 es va signar el conveni de col·laboració interadministrativa 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Cornellà per a la prestació del servei d’atenció precoç al 
CDIAP.  
 
El Decret 261/2003 del 21 d’octubre modificat pel Decret 45/2014 d’1 d’abril pel que 
es regula el servei d’atenció precoç diu, en el punt 8.2: “Els establiments específics on 
es prestin els serveis d’atenció precoç que formin part de la xarxa bàsica de serveis 
socials de responsabilitat pública ha de comptar amb les especialitzacions en els 
àmbits de Neurologia infantil, Psicologia Clínica, Logopèdia, Fisioteràpia i Treball 
Social.” 
 
Des del 2014 s’està incomplint els convenis i les successives pròrrogues en quan a la 
inexistència de la logopeda del CDIAP de Cornellà de Llobregat. Actualment també fa 
falta, la falta del Treballador Social.  
 
El nostre Grup Municipal en reiterades ocasions em manifestat a la Regidora, aquesta 
normativa d’obligat compliment, aquesta figura professional ha de formar part de 
l’equip interdisciplinari del servei d’Atenció Precoç. 
 
En el conveni subscrit per aquest Ajuntament amb la Generalitat a l’apartat 6 
Obligacions de l’Entitat 6.11 diu: “Complir amb les disposicions normatives vigents 
aplicades especialment en matèria de serveis socials”. I a l’apartat 7 de la Resolució el 
present conveni resoldrà i quedarà sense efecte per les causes següents, lletra E: “Per 
l’incompliment dels pactes i de la normativa vigent”. 
 
A més cal recordar que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya en un escrit adreçat a aquest Ajuntament al mes de 
novembre del 2019 va informar de l’obligatorietat per normativa de disposar de la 
figura d’un professional de logopèdia. 

... 
 
 
Durant la presentació d’aquesta pregunta, s’absenta temporalment de la 
sessió el senyor Sergio Fernández Mesa, Regidor del Grup Municipal de PSC-
CP. 
 
 
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’ha presentat verbalment un prec que una vegada traduït a la llengua 
catalana, resta com segueix: 
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... 
 
Des del passat 16 d'octubre el Govern de la Generalitat ha decretat una sèrie de 
mesures restrictives al sector de la restauració, sent la més dura l'obligació de tancar 
els bars i restaurants durant un període mínim de 15 dies.  
 
Aquestes mesures s'han pres una setmana després de proposar reobrir els locals d'oci 
nocturn, la qual cosa demostra una vegada més que el govern de la Generalitat va 
donant pals de cec pel que fa a la presa de mesures contra el COVID-19. Avui 
proposen una actuació i demà just la contrària. 
 
El sector de la restauració, el que són bars i restaurants dóna feina a milers de 
catalans i assegura el benestar de moltes famílies de la nostra ciutat. Aquesta mesura 
restrictiva afecta greument als ingressos d'aquests negocis i la patronal PIMEC 
constata que solament en el que és la zona de Barcelona Sud sense comptar amb 
Hospitalet afectaria al tancament de 4.100 establiments, molts d'ells de la nostra 
ciutat. I que l'impacte econòmic seria aproximadament de 67 milions d'euros. 
 
Un impacte econòmic que per a petits autònoms i negocis familiars enfonsen el que 
és el seu economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a curt termini 
com pot ser el pagament a proveïdors, lloguers i impostos, que com a resultat final 
farà que molts d'ells hagin de tancar definitivament. 
 
Els propietaris de bars i restaurants de la nostra ciutat llancen un SOS i demanen 
ajuda, és per això que preguem i sol·licitem a l'equip de govern adoptar noves 
mesures de suport a aquest sector i que dins del Pla de Xoc municipal es contemplin 
ajudes econòmiques directes als establiments afectats per a pal·liar la manca 
d'ingressos i poder fer front als pagaments més immediats com poden ser proveïdors, 
lloguers, hipoteques i subministraments. 

... 
 
Durant la presentació d’aquesta prec, s’absenta temporalment de la sessió la 
senyora Rocio García Pérez, Regidora del Grup Municipal de PSC-CP. 
 
 

 Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
L'equip de govern s'ha obstinat a utilitzar la pandèmia de la COVID per a imposar el 
seu veto de mobilitat, a pesar que les propostes en matèria de mobilitat per a fer 
front a la crisi sanitària van ser consensuades amb la resta de grups municipals com 
la mobilitat reversible en diferents carrers i adaptacions d'aquests, i que han passat a 
ser irreversibles sense tenir en compte a la resta de grups que van donar suport a la 
mesura. 
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En el debat de les Veus de la Ciutat, del passat divendres 24 la Tinenta Alcalde de 
Presidència va reconèixer que l'actual Pla de Mobilitat que tenim és antic i que no 
tindríem un pla de mobilitat en aquesta legislatura. De la mateixa manera que va 
reconèixer que l'equip de govern té un pla de mobilitat intern. 
 
La nostra pregunta és, a quins grups municipals s'ha fet arribar aquest pla de 
mobilitat? Am quines entitats i associacions de veïns de Cornellà s'ha consensuat i 
s'ha recollit la seva participació per a elaborar aquest pla de mobilitat? I, si ens faran 
arribar aquest pla de mobilitat als grups municipals? 

... 
 
 

 Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta que una vegada traduïda a la 
llengua catalana, resta com segueix: 
... 
 
Al desembre del 2019, el grup municipal de Ciutadans vam presentar una moció 
sol·licitant una major informació al ciutadà a traves de la web de l'Ajuntament del 
que eren les mocions, els precs i les preguntes dels partits amb representació en el Ple 
Municipal. La resposta per part de l'equip de govern va ser que la web estava molt bé, 
que cobria la seva missió, que la informació que donava era la correcta i que no 
s'anava a modificar ni incloure res.  
 
Fa uns pocs mesos, en ple confinament, vam sol·licitar a l'equip de govern que creés 
els perfils oficials per a informar als ciutadans directament d'aquelles notícies, 
decisions, indicacions importants per al ciutadà i que no hagués de fer-ho a través de 
perfils afins a l'Ajuntament. 
 
La resposta de l'equip de govern és que s'estava treballant en això i que en breu es 
tindria. 
 
En el passat Ple Municipal es va aprovar una modificació de crèdit en la qual havia 
una partida de gairebé 60.000 euros per a pagar la creació de la nova web de 
l'Ajuntament. Una web que encara no està acabada i en la qual fins i tot creiem que 
se li podria donar més participació als partits de l'oposició. 
 
La pregunta en concret és, pensa l'equip de govern prendre en consideració el 
sol·licitat en la moció que vam presentar al mes de desembre del 2019?, fa menys 
d'un any i, quan estaran oberts els perfils oficials de l'Ajuntament en les xarxes 
socials? 

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

 Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
L’operació desplegada avui per la Guàrdia Civil amb una trentena de escorcolls i 
detencions d’activistes, empresaris, alts càrrecs del govern, torna a demostrar que la 
repressió té múltiples cares, però sempre un mateix objectiu, limitar els drets 
fonamentals de la ciutadania i utilitzar la por per perseguir la dissidència política.  
 
Som davant d’una nova operació d’Estat per perseguir l’independentisme. 
 
No son investigacions judicials, es una persecució policial i judicial amb projecte 
legítim. És un altre atemptat contra la Democràcia i una criminalització constant a tot 
un moviment democràtic. Condemnem les actuacions i ens refermem més en el nostre 
objectiu. No deixarem de pensar el que pensem ni de lluitar pel nostre objectiu, la 
República Catalana. El conflicte necessita una solució política. 
 
Totes les persones demòcrates, administracions i partits polítics hauríem de 
posicionar-nos contra la repressió i la persecució policial i judicial basada en la 
criminalització d’idees i demanem en aquest Ple que també es faci els Grups Polítics i 
com Ajuntament. 
 
Traslladem també tot el suport a les persones encausades, prou repressió. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Crec que no és una bona noticia, jo no puc avaluar ni avaluaré la decisió judicial que 
s’ha produït, però és evident que no és una bona noticia. Em preocupa. I em pertorba 
a nivell personal per alguna de les persones que han estat afectades. I crec que això, 
francament, no ajuda.  
 
I desitjo, que s’aclareixi ràpidament aquesta situació, perquè ho he dit abans i és el 
mateix que avui també he escrit a aquest grup de persones.  
 
A uns i altres dir-les que la bandera no els protegeix de enraonar i en altres també 
pensar que la situació a la nostra ciutat, en aquests actes, solidifica la cristal·lització 
d’una ruptura interna i que no ajuda. 
 
I nosaltres hem fet una cosa i ho continuarem fem. Ho vam fer a partir de l’1 
d’octubre i aniré més enllà de la condemna, perquè ho hem fet, és treballar de 
manera determinant per recosir el camí i no ampliar la ruptura. Això és el que fem, 
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igualment de respectable i legítim com el que fan altres. Sense crida “Visca A” “Visca 
B” o “Visca C”, o en tot cas si, defensar la convivència. Bona nit, i ojalà!, no ens 
tinguem que enfrontar a molts problemes derivats de coses que si que son més reals i 
que ens interpel·len cada dia. 

... 
 
Durant la presentació d’aquesta pregunta, s’absenta de la sessió el senyor 
Sergio Fenández Mesa, Regidor del Grup Municipal de PSC-CP. 
 
 

 Per part de la senyora Estrella Corominas Molleja, Regidora del Grup 
Municipal d’ERC/AM, s’han presentat verbalment un prec i una pregunta: 
 
Prec 
... 
 
Esquerra Republicana de Cornellà vam presentar un paquet de mesures a l’equip de 
govern en diferents àmbits de la ciutat per fer front a la COVID-19. Una de les 
propostes que vam plantejar va ser crear una taula de ciutat formada pels diferents 
grups polítics, sindicats, associacions de veïns i representants del teixit econòmic i 
associatiu de la ciutat per a elaborar un pla de xoc per als dos anys vinents amb 
l’objectiu d’establir mesures d’impuls socio-econòmic davant la crisi de la COVID-19. 
 
En el seu moment se’ns va dir que no es realitzaria aquesta acció, però actualment 
l’equip de govern ha presentat un primer esborrany de l’agenda social i urbana per 
enfortir la comunitat, ASUECO, que s’ha traslladat als diferents grups municipals, al 
Consell de Ciutat i als Consells de Participació per a que les diferents entitats i la 
ciutadania de la ciutat facin aportacions amb la intenció de consensuar un document. 
 
Els objectius d’aquesta agenda es similar a la Taula de la Ciutat que vam proposar. 
Podríem dir doncs que finalment han acceptar la nostra proposta encara que l’hagin 
canviat el nom, però la intencionalitat és la mateixa.  
 
En aquest sentit preguem que, a més a més, de traslladar el document als diferents 
Consells de Participació i al Consell de la Ciutat s’obri un procés participatiu a tota la 
ciutadania de la ciutat per a que hi puguin realitzar aportacions a través del Cornellà 
Opina. 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Lamento dir que ho sento per vosaltres, no sempre... Aquesta agenda ja es va 
manifestar en l’última reunió que es va celebrar del pacte en el mes de novembre en 
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el Citilab i jo vaig ja avançar que no hi hauria novament un pacte i hauria aquesta 
agenda.  
 
Per tant, ho lamento eh, tampoc m’importaria si fos una gran idea vostra que 
nosaltres tinguéssim que incorporar, però no és el cas. 

... 
 
 
Pregunta 
... 
 
Davant possibles casos de COVID o de personal de l’Ajuntament que hagi estat en 
contacte amb persones que hagin donat positiu i que per tant hagin de fer 
quarantena mentre se’ls hi fa la proba pertinent, preguntem: 
 
Quin és el protocol que té l’Ajuntament en aquests casos per poder suplir o facilitar el 
teletreball d’aquestes persones? En cas que no existeixi, quan es pensa elaborar i 
traslladar a tot el personal de l’Ajuntament? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Esperem que quan els facin les proves siguin ràpids. Podríem fer aquesta pregunta 
també i no la faig mai, però a lo millor la faré. 

... 
 
 
Durant la presentació d’aquesta pregunta, s’incorpora a la sessió el senyor 
Sergio Fenández Mesa, Regidor del Grup Municipal de PSC-CP. 
 
 

 Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
L’1 d’octubre de 2020 Xarxa de Cornellà per la República va organitzar una marxa de 
cotxes pels barris de Cornellà de Llobregat per commemorar el tercer aniversari del 
Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya. On es vam produir agressions que 
s’haurien pogut evitar si l’Ajuntament hagués atès la seva petició. 
 
Hi vam participar quatre motos i quaranta cotxes guarnits amb urnes, estelades, 
banderes republicanes i paraules de democràcia i llibertat. El seu itinerari va ser 
comunicat al Departament d’Interior i a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb 
l’objectiu de garantir el seu acompanyament, com es fa en altres actuacions i evitar 
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possibles incidents que malauradament no és la primera vegada que es produeixen en 
els actes realitzats pel moviment independentista a Cornellà. 
 
La marxa de cotxes complia amb les indicacions de les autoritats sanitàries i es va 
realitzar a l’empara del dret a la manifestació. Reivindicava una vegada més que 
votar no és delicte i que l’1 d’octubre va ser una gran festa de la democràcia i del dret 
a decidir el nostre futur pacíficament i democràticament. 
 
Un cotxe de Mossos d’Esquadra va acompanyar la marxa, la Guàrdia Urbana va 
comunicar que no farien l’acompanyament.  
 
Malauradament es van produir varies agressions als barris de Sant Ildefons, barri 
Centre i Fontsanta, per part de grups violents que van llençar totxos, pedres i llaunes 
als vehicles de la marxa que van trencar llunetes i van provocar bonys. Es van 
arrencar estelades i objectes dels cotxes, es van llençar ous i hi va haver empentes, 
insults i amenaces contra els seus ocupants. Es van produir situacions molt tenses que 
si les persones que hi participaven en l’acte no fossin profundament pacífiques 
haurien pogut acaba molt malament. 
 
Els participants en aquest acte ens han demanat que traslladem el seu sentiment 
d’indefensió i solitud davant les agressions que han patit i el seu desacord en que no 
se’ls protegeixi des d’aquest Ajuntament dels grups violents i feixistes. 
 
Demanem que en properes ocasions s’actuï amb més diligencia i que es protegeixi 
l’exercici de drets fonamentals i que s’atenguin les peticions d’acompanyament 
adreçades a la Guàrdia Urbana, quan els antecedents facin preveure que es produiran 
situacions tan tenses i dures com aquesta.  
 
Aquests fets ja s’han denunciat, atès que l’Ajuntament, atès que Cornellà és una 
ciutat declarada antifeixista, l’Ajuntament de Cornellà condemnarà, farà una 
denúncia pública i recolzarà a les persones agredides i es personarà com a acusació 
particular? 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
La resposta és la següent: 
 
Primer, lamento molt que una Regidora d’aquest Ajuntament, lamento molt, però 
sobretot molt, que pensi que les competències de Seguretat Ciutadana la té aquest 
Ajuntament, només la té un cos policial, que es diu Mossos d’Esquadra. Només. 
 
Per tant, ja queda, primera part de la resposta. 
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La segona, avui he donat una resposta a la carta que em van escriure aquest grup de 
persones de la ciutat, ja està la resposta. 

... 
 
 
Durant la presentació d’aquesta pregunta, s’absenta temporalment de la 
sessió el senyor Sergio Fenández Mesa, Regidor del Grup Municipal de PSC-CP. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les vint-i-una hores i vint-i-dos 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 28 d’octubre de 2020, la qual ha estat aprovada en data 25 de novembre 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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