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ACTA PLE NÚM. 2/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 24 DE FEBRER 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 24 DE FEBRER DE 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 24 de 
febrer de dos mil vint-i-u, 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 
 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/a Sra. Elisabet García Petit 
 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. 1/2021, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE GENER D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 1/2021 

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 00:00:05 al 00:01:02 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=5.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres regidors i 
regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
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. 660/2021 de data 17 de febrer 
... 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans, referent a l’aplicació de 
l’increment retributiu  al personal funcionari, laboral i eventual d’aquest Ajuntament i 
dels seus Organismes Autònoms, per a l’exercici 2021. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=5.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=5.0
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Atès el que preveu l’article 18.Dos de la Ley 11/2020, de 31 de desembre, que aprova 
els Pressupostos Generals de l’Estat, publicada al Boletín Oficial del Estado de data 31 
de desembre de 2021. 
 
Atès que l’article 21.1 de la Llei de Bases de Règim Local, preveu quines són les 
atribucions del Ple Municipal, i que la data de celebració del Ple en aquest mes de 
febrer no possibilita l’aplicació d’aquest increment a la nòmina del mes de febrer de 
2021, el que comporta la necessitat d’aprovar aquesta resolució i posterior ratificació 
pel Ple. 
 
Atès el que preveuen les Bases d’Execució del Pressupost d’aquest Ajuntament per 
l’exercici 2021. 
 
Atès que els increments retributius són competència del Ple Municipal, i que la data 
de celebració del Ple d’aquest mes de febrer  no possibilita l’aplicació d’aquest 
increment a la nòmina del mes de febrer de 2021, el que comporta la necessitat 
d’aprovació d’aquesta resolució i posterior ratificació pel Ple.  
 
Atès el que s’estableix a l’article 21.1 k) de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 
53.1 k) del TRLMRL de Catalunya, 
 
Atès el que estableix l’article 39.3 de la Llei 39/15 en quan a la retroactivitat dels 
actes favorables, 
 
Per tot això, en exercici de les atribucions conferides per la legislació vigent, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Aplicar amb efectes 1 de gener de 2021, un increment del 0.9% sobre les 
retribucions bàsiques inclòs el concepte d'antiguitat, pagues extraordinàries, sobre les 
retribucions complementàries, complement de destí, complement específic i tram 
millora, sobre el complement de productivitat i sobre gratificacions extraordinàries a 
percebre pel personal funcionari i laboral d’aquest Ajuntament respecte de les 
establertes per l’exercici 2020, restant exclòs de forma expressa el personal de 
l'Escola d’Educació Especial Virolai que està subjecte a un conveni específic. 
 
Segon.- Aplicar, amb efectes 1 de gener de 2021 un increment del 0.9 % respecte de 
les retribucions establertes en l’exercici 2020 al personal eventual d’aquest 
Ajuntament. 
 
Tercer.- Actualitzar amb efectes 1 de gener de 2021 les quanties que consten en els 
articles de la Normativa de Retribucions i Provisió de Llocs de Treball del personal 
laboral d’aquest Ajuntament i dels seus Organisme Autònoms que tot seguit 
s’indiquen: 
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a) Article 31.- Les quanties de la fórmula seran les següents: 
a. RJN = 182,60 Euros x VPT – 13.615,35 

 
Quart.- Incorporar el contingut de la present resolució en el nou catàleg de llocs de 
treball que es sotmeti  a la consideració del Ple Municipal. 
 
Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal,  en la 
primera sessió que celebri, per a la seva ratificació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:03 al 00:01:19 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=63.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES SOCIALS I 
COMUNITÀRIES 
 
PUNT TERCER.- DONAR SUPORT AL DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU DE 
LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT “LA VIDA DE LES PERSONES GRANS 
IMPORTA” I A LES SEVES REIVINDICACIONS.- 

Donar suport al dictamen del 
Consell consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat “La vida de les 
persones grans importa” i a les 
seves reivindicacions. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 
1995 com a òrgan de consulta i participació del col·lectiu de persones grans, així com 
de les entitats cíviques i de serveis socials relacionades amb els temes de vellesa de la 
comarca. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=63.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=63.0
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Atès que durant el 2019 el Consell Consultiu va elaborar el dictamen “La vida de les 
persones grans importa”. 
 
Atès que aquest dictamen que van ser aprovat per l’assemblea anual del Consell 
Consultiu, que es celebrà el passat 10 de desembre, i proposat per a la seva aprovació 
pel Ple del Consell Comarcal, qui l’aprovà en sessió ordinària de data 25 de gener. 
 
Atès que aquest dictamen recull les reivindicacions més importants del col·lectiu de 
persones grans de la nostra comarca, i posa de manifest la vulneració del seus drets, 
de manera especialment significativa i agreujada arrel de la pandèmia. 
 
Atès que es considera indispensable el suport dels Ajuntaments de la Comarca. 
 
Atès que dins dels objectius definits per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en el 
seu Pla d’Actuació Municipal es contemplen les accions adreçades a executar 
projectes que fomentin l’autonomia personal i contribueixin a l’enfortiment de la 
xarxa relacional de les persones grans, i que en els darrers anys s’han anat 
desenvolupant aquestes actuacions a través del Programa de Gent Gran de l’Àrea de 
Polítiques Socials, fomentant l’envelliment actiu de les persones i donant suport a les 
seves necessitats bàsiques per tal de millorar la seva vida diària. 
 
Atès que aquest Ajuntament, des de l’inici de la pandèmia va marcar com a prioritat 
l’atenció a les persones grans i altres col·lectius vulnerables, posant en marxa 
diferents recursos i actuacions destinats tant a donar suport a la seves necessitats 
com a oferir suport emocional davant de situacions de soledat i aïllament. 
 
Atès que aquest dictamen denuncia les següents vulneracions de drets: 
 
- La soledat forçada i l’aïllament al qual s’han vist abocades moltes persones grans, 

les quals, abans de la pandèmia, mantenien vincles amb famílies i amistats. 
 
- La discriminació per motius d’edat i l’augment de prejudicis cap a la gent gran en 

relació als contagis i a les morts per COVID19, morts que, en el cas de les persones 
grans, han estat considerades mediàticament com a “menys greus”. 

 
- Les més de 4.000 morts en residències geriàtriques, que fan palesa la manca de 

control i la precarietat d’aquests equipaments, situació que ja havia estat 
denunciada per aquest Consell, així com per moltes d’altres entitats. 

 
- Les greus vulneracions en l’accés a l’atenció sanitària, especialment als Centres 

d’Atenció Primària, ja que molts d’aquests equipaments, tancats arrel de la 
pandèmia, no s’han tornat a obrir. També es denuncien les noves penoses 
condicions de desplaçament, espera i accés als Centres que sí estan en 
funcionament, així com la pràctica impossibilitat de contactar-hi de manera 
telefònica, la qual cosa ha suposat la pèrdua de contacte i seguiment amb els 
metges i metgesses de capçalera. 
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- L’augment de la bretxa digital, amb la imposició dels tràmits online. 
 
Vist el dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran. 
 
Vist l’Acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal en data 25 de gener de 2021. 
 
Atès l’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de Bases del Règim Local, 2 d’abril. 
 
Vist l’informe emès pel Cap Administratiu d’Educació i Política Social. 
 
Per tot l’exposa’t aquesta Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i 
Comunitàries, a instància de la Regidora delegada de l’Àrea de Politiques Socials, 
proposa al Ple l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport al Dictamen del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat “La vida de les persones grans importa”´ i a les seves reivindicacions del 
document, el text literal del qual figura al final del present acord.  
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Assessor de la Gent Gran de Cornellà, al 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Treball, Afers Socials i famílies. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
 
DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT 
 
La vida de les persones grans importa 
  
 
El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat va ser creat l’any 1995, com a 
òrgan de participació i consulta de les persones grans de la comarca. Des de llavors, 
són moltes les persones que han dedicat el seu temps, la seva experiència i la seva 
saviesa, a treballar per un envelliment digne i actiu i defensar els drets de les 
persones grans. 
 
Els dictàmens i resolucions que, en aquest temps, ha elaborat el Consell Consultiu, 
han abordat problemàtiques molt diverses, proposant possibles solucions, denunciant 
injustícies i vulneracions de drets, i reivindicant l’acció dels poders públics, quan ha 
estat necessari. 
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Aquest any 2020 el Consell el va començar constituint tres comissions de treball, per 
abordar temàtiques com els projectes intergeneracionals, les pensions, la 
dependència o la situació de les residències i centres de dia de la comarca També es 
va decidir que una de les comissions seria l’encarregada de realitzar el seguiment dels 
acords del 8è Congrés de Gent Gran de Catalunya, celebrat el 2019, i de continuar 
amb les accions per reivindicar la Llei de Gent Gran. 
 
Tot just quan començàvem a posar en marxa els treballs de les comissions, va arribar 
el confinament, i amb ell, una aturada de dos mesos en l’activitat del Consell. Passat 
el primer cop i represos els treballs de manera virtual, el primer que varem fer al 
retrobar-nos va ser prendre consciencia conjunta del que estava passant al món, 
sempre amb la mirada posada a les persones grans. 
 
La pandèmia de la Covid-19 ha canviat per complet el món que coneixíem i ha 
destrossat la vida de milers de persones a tot el món, però quan ens acostem a 
analitzar la pandèmia amb els ulls de les persones grans, els seus efectes s’agreugen 
exponencialment. 
 
Abans de la pandèmia, les situacions d’aïllament i soledat no desitjada de les 
persones grans, eren una de les problemàtiques més greus de la nostra societat. 
Històries de persones sense cap tipus de contacte social, sovint amb molts pocs 
recursos i habitatges en condicions molt precàries. En els darrers anys ja s’havien 
posat en marxa diversos projectes en alguns municipis del Baix Llobregat, per tal de 
crear una xarxa de suport a aquestes persones, implicar el comerç i els serveis locals, 
sensibilitzar sobre el paper de tota la societat front aquestes situacions, etc.. La 
pandèmia ha portat a la soledat no desitjada i l’aïllament social a persones grans que 
fins llavors, mantenien cert contacte social amb famílies i amistats, però que es van 
aïllar per a protegir-se. 
 
El tancament de casals de gent gran i centres cívics, i la suspensió de totes les 
activitats que ajuntaments i entitats venien desenvolupant, també ha suposat un 
gran perjudici per a les nostres vides: deixar de realitzar pràctica esportiva, tallers de 
memòria, cursets, etc. ha comportat en molts casos un progressiu deteriorament físic 
i cognitiu. 
 
Com en altres problemàtiques socials ja presents a la nostra societat, la pandemia ha 
posat de manifest l’edatisme, la discriminació per motiu d’edat que suposa 
comportaments inadequats i prejudicis cap a les persones grans. Aquests prejudicis 
però, en aquesta ocasió, han esdevingut vulneració de drets humans, com així ha 
estat denunciat i reconegut mundialment. 
 
El tractament de les morts per Covid per part dels mitjans de comunicació encara avui 
dia, fa referència a les morts de persones d’edat avançada, diferenciant-les de la 
resta. La utilització del llenguatge afecta directament a la manera com es rep el 
missatge, i el missatge sembla ser que les morts per Covid de persones grans són 
“menys greus” que la resta, que la vida de les persones grans no té el mateix valor 
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que la resta de vides humanes. Els drets humans no desapareixen ni disminueixen 
amb l’edat, i les morts de persones grans no són acceptables en cap cas. Ni són 
normals ni són inevitables. 
 
Les persones grans som éssers humans, som ciutadans/es en les mateixes condicions 
que la resta, i no ho som menys per l’edat que tinguem. 
 
Els efectes de la pandèmia a les residències són la mostra més clara d’aquesta 
vulneració de drets. Més de 4.000 persones que vivien en residències geriàtriques a 
Catalunya, han perdut la vida per Covid des de l’inici de la pandèmia, el que suposa el 
30% del total de morts a Catalunya, i els casos positius arriben gairebé als 21.000 des 
del mes de març. El 32,4% de les persones que viuen en residències geriàtriques a 
Catalunya, ha donat positiu per Covid des de l’inici de la pandèmia1, sent aquesta una 
situació no resolta encara a dia d’avui. 
 
Aquest Consell Consultiu, així com moltes altres entitats, va denunciar fa temps la 
manca de control a les residències geriàtriques, la precarietat del personal que hi 
treballa, la insuficient ràtio de personal per atendre a les persones residents, i 
l’absoluta desconnexió i aïllament de molts d’aquests centres amb el seu entorn 
(famílies, ajuntaments i altres entitats del territori). Totes aquestes problemàtiques 
s’han evidenciat i agreujat amb la pandèmia, i han forçat de nou el debat sobre com 
hauria de ser l’atenció que reben les persones grans quan ja no es poden valdre per si 
mateixes. Som conscients que el model actual es greument deficient i vulnera els 
drets més bàsics d’aquestes persones i de les seves famílies, i és també evident que no 
hi ha possible solució sense l’acord i aliança de tot el conjunt d’agents polítics, 
econòmics i socials de Catalunya. Per aquest motiu, des del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat reivindiquem aquest acord i aquesta aliança, que 
garanteixi una atenció més humana a les persones grans dependents, uns espais de 
vida i una atenció dignes i amables, i una justa regulació laboral del sector de la 
dependència. 
 
Un altre àmbit que preocupa especialment a aquest Consell és l’accés als serveis 
sanitaris, i especialment, als Centres d’Atenció Primària. Una bona part d’aquests 
centres al Baix Llobregat, va tancar als inicis de la pandèmia, i actualment hi ha molts 
que encara continuen o bé tancats totalment, o oberts amb 2 ó 3 serveis concrets. En 
qualsevol cas, sense atenció mèdica. A més de la dificultat de moltes persones grans 
per a fer aquests desplaçaments, denunciem també les llargues cues a les portes del 
centres oberts, sense cadires, ombres i amb escasses indicacions. Davant la 
recomanació de les autoritats sanitàries de no anar als CAP’s si no és estrictament 
necessari, es pràcticament impossible comunicar-hi per telèfon. Les persones grans 
han perdut el contacte i les visites de seguiment amb els seus metges i metgesses de 
capçalera, no s’hi poden comunicar telefònicament i la resposta de les autoritats 
sanitàries és la recomanació d’utilitzar una aplicació, “La meva salut”. No totes les 
persones grans disposen dels dispositius, connexions a internet o coneixements 
necessaris per a realitzar els tràmits mèdics mitjançant aquesta aplicació, la bretxa 
digital existeix, i la ciutadania té dret a poder realitzar els tràmits per mitjans no 
telemàtics. 
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Tanmateix, aquesta generalització i imposició dels tràmits online dificulta 
enormement l’accés a determinats serveis i gestions importants, com per exemple les 
peticions de jubilació. El que comporta un benefici per a algunes persones, de 
vegades, comporta també un perjudici per a d’altres, i des dels poders públics, 
especialment des dels ajuntaments, s’ha de vetllar per a que tothom, siguin quines 
siguin les seves circumstàncies, pugui accedir amb normalitat als serveis de 
l’administració, inclosa la sanitat pública. Fem extensiva aquesta reivindicació a les 
entitats bancàries, que, a més de la tramitació online, estableixen pagaments per a la 
realització dels tràmits presencials més bàsics, com treure diners o cobrar la pensió. 
Demanem als governs que prohibeixin a les entitats bancàries cobrar a les persones 
grans per a aquests serveis. 
 
Volem manifestar la nostra satisfacció per la represa dels treballs del Pacte de Toledo, 
com a via de consens i garantia de continuïtat del sistema de pensions. El consens es 
l’element polític indispensable per a adoptar els criteris necessaris que assegurin un 
equilibri raonable entre sostenibilitat financera i adequació de les pensions. Aspectes 
com el finançament, la seguretat de rendes mínimes, l’elecció dels millors anys de 
cotització per al càlcul de la pensió o la millora de les pensions de viduïtat, fa massa 
temps que esperen al calaix. El sistema de pensions no només és viable, sinó 
absolutament indispensable per al sosteniment de l’estat de benestar. 
 
Finalment, celebrem que la comissió del pacte de Toledo reafirma el seu compromís 
en el manteniment, millora i adaptació del sistema públic de Seguretat Social i 
especialment el sistema de pensions, basat en la solidaritat intergeneracional i dins 
de cada generació i mitjançant el repartiment equitatiu de las càrregues. S’oposa a 
qualsevol canvi radical del sistema que suposi una ruptura dels principis en que es 
basa l’actual sistema de pensions. 
 
Baix Llobregat, desembre 2020. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:01:20 al 00:12:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=80.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=80.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=80.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT QUART.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ NÚM. 
1.418 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, RELATIU AL COMPLIMENT DE LA LLEI 
19/2013, DEL 9 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN DE LES ENTITATS LOCALS (LTAIBG); EN 
COMPLIMENT D’ALLÒ QUE DISPOSA L’ARTICLE 28.1 DE LA LLEI 7/1988.- 

Donar compte de l’Informe de 
Fiscalització núm. 1.418 del 
Tribunal de Cuentas, relatiu al 
compliment de la Llei 19/2013, 
del 9 de desembre, de 
transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 
de les entitats locals (LTAIBG) 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’escrit de 27 de gener de 2021 de la Presidenta del Tribunal de Cuentas (RGE 
núm. 4296 de 3 de febrer de 2021), adjuntant una còpia de l’informe de fiscalització 
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núm.1.418, relatiu al Compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals 
(LTAIBG), l’objecte del qual ha estat ampliar i reforçar la transparència de l'activitat 
pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i 
establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així 
com les conseqüències derivades del seu incompliment, segons s’expressa a l’apartat 
1.2 del citat informe, d’acord amb el que es declara en el seu article núm. 1. 
 
Atès que aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement del Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que disposa l’article 28.1 de la Llei 7/1988, de 5 d’abril, de 
funcionament del Tribunal de Comptes i que se n’ha de fer publicitat a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, tal com determina l’article 7.1.e) de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. 
 
El sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de fiscalització núm. 1.418 del Tribunal de 
Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals 
(LTAIBG); en compliment d’allò que disposa la l’article 28.1 de la Llei 7/1988. 
 
Segon.- Donar publicitat del citat informe a la seu electrònica municipal, facilitant 
l’accés públic al mateix, en compliment d’allò que disposa 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, a la Presidenta del Tribunal de Cuentas. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:12:41 al 00:13:45 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=761.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=761.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=761.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
 
PUNT CINQUÈ.- APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES I 
ECONOMICOADMINISTRATIVES DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA QUE HA 
DE REGIR L’ÚS PRIVATIU DE LA FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA 
AL CARRER ROSSELLÓ CANTONADA PASSEIG DE LA CAMPSA DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT, PER LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'HABITATGES 
DOTACIONALS I ADJUDICAR A FUNDACIÓ PRIVADA SALAS PER 
L'ACCESSIBILITAT.- 

Aprovar el Plec de Condicions 
Jurídiques i Económico 
administratives de la concessió 
administrativa que ha de regir 
l’ús privatiu de la finca de 
propietat municipal situada al 
c/Rosselló cantonada passeig de 
La Campsa. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’ expedient instruït per la concessió de l'ús privatiu dels terrenys municipals de 
domini públic a la finca municipal al carrer Rosselló cantonada Passeig de la Campsa 
de Cornellà de Llobregat, per la construcció  i explotació d'habitatges dotacionals. 
 
Vista la petició de la Fundació Privada Salas per l'Accessibilitat amb NIF G63678908 
és una entitat sense ànim de lucre nascuda a l'any 2004, inscrita al Registre de 
fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2077, i qualificada com a 
Promotora Social per l'agència de l'Habitatge de Catalunya en data 2 de juny de 
2020, sol·licitant l'adjudicació de la concessió per la construcció i explotació 
d'habitatges dotacionals a l'esmentada finca. 
 
Vistes les característiques de la finca objecte de concessió que obren a l'expedient i 
que de forma resumida són les següents: 
 
- Resum dades informe urbanístic:  

Descripció: c/Rosselló cantonada Passeig de la Campsa. 
Superfície Parcel·la: 800 m2 
Ocupació: 800 m2 
Edificabilitat habitatges: 3000 m2/st 
Edificabilitat serveis comuns/equip: 785 m2/st 
Nº habitatges: 43hab (70m2/hab) 
Nº plantes: B+4 (16,70m) 
La reserva d'aparcament per habitatge dotacional (clau 10 HO) vindrà en funció de 
les necessitats programàtiques de cadascuna de les zones. No establint-se cap 
estàndard mínim de places. 
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- Finques registrals: 52997 (Tomo: 1358 Libro 1358 Folio 164.), 52998 (Tomo 1358 

Libro 1.358 Folio 168) 
 
- Dades Cadastrals finques: 4491216DF27490001YS i 4491217DF2749A0001GS 
 
- Finques inventari municipal: 8379 i 8380.  
 
- Les dues finques consten classificades com a béns de domini públic. 
 
 
Vist l'interès municipal en la concessió esmentada de construcció i explotació 
d'habitatges dotacionals, pels efectes positius per la política d'habitatge i per ser la 
destinació pròpia de la finca esmentada. 
 
Vist el Plec de Condicions jurídiques economicoadministratives obrant a l'expedient 
que ha de regir l'esmentada concessió administrativa. 
 
Vista la Llei 18/2007 de dret a l'habitatge del Parlament de Catalunya, i entre d'altres 
l'articles el 17.7 que estableix que "els promotors socials a que fa referència l'article 
51.2a i b poden ésser receptors de cessions directes a títol gratuït. i d'alienacions 
directes de béns del patrimoni públic del sòl i d'habitatge amb la finalitat de construir 
habitatges destinats a polítiques socials." En el mateix sentit s'entén la concessió de 
domini públic que suposa una preservació major i defensa del domini públic 
municipal. 
 
Vist l'article 51.2 b) que estableix que tenen la condició social d'habitatge "els 
promotors privats d'habitatges i les entitats socials sense ànim de lucre dedicades a la 
promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer, la gestió i l'explotació 
d'aquest tipus d'habitatges en casos de constitució de dret de superfície o de 
concessió administrativa o la promoció d'habitatges amb protecció oficial destinats, 
en règim de venda, als beneficiaris amb ingressos més baixos." 
 
Vist que la FUNDACIO SALAS PER L'ACCESSIBILITAT ha estat homologada per 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb data de 2 de juny de 2020. 
 
Vist que tal com estableix la resolució d'homologació de promotors socials esmentada 
requereix la justificació dels compliment d'una sèrie de requisits establerts a l'article 
51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, amb l'objecte de justificar la seva capacitat 
econòmica i de gestió. 
 
Vist, així mateix que la FUNDACIÓ SALAS PER L'ACCESSIBILITAT ha presentat 
documentació suficient acreditar la seva capacitat jurídica i d'obrar, així com la 
proposta bàsica de la concessió, memòria, plànols-avantprojecte. 
 
Vist els informes del cap de patrimoni, la Secretaria General i l'Interventor General. 
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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, i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, el President de la Comissió Informativa de Territori i Medi 
Ambient proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Plec de Condicions jurídiques i Economicoadministratives de la 
concessió administrativa que ha de regir l’ús privatiu de la finca de propietat 
municipal situada al carrer Rosselló cantonada Passeig de la Campsa de Cornellà de 
Llobregat, per la construcció i explotació d'habitatges dotacionals, que s’identifica 
electrònicament a continuació: 
 
- P21 001 03 00 FHD PLEC2 CONCESSIO 

Núm. ID: 1843236 
 
Núm. HASH SHA-512 
681A1E4069904ED12009B7CB97EB525D98FBB3F7A7F678E43EDFD8D3AB673015
09F6DBF9620E830D21D01F63E1B9E5100A708FDC53DFD6AED631DBF4622BD88B 

 
Segon.- Establir una durada de la concessió de 53 anys a partir del dia següent de la 
formalització de la concessió, podent-se prorrogar fins a un màxim de 75 anys. 
 
Tercer.- Establir un cànon econòmica de 0.- euros, conforme a la valoració econòmica 
obrant a l'expedient. 
 
Quart.- Adjudicar a FUNDACIÓ PRIVADA SALAS PER L'ACCESSIBILITAT NIF G63678908, 
la concessió administrativa esmentada. 
 
Cinquè.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 118.939,20.- euros de amb el 
Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el concessionari en el termini 
de 15 dies hàbils següents , a comptar de la recepció del present acord. La present 
concessió queda condicionada a la presentació de la garantia definitiva de forma 
prèvia a la formalització de la concessió. De no acomplir-se aquest requisit, per 
causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament declararà resolt la present concessió. 
 
Sisè.- Formalitzar la present concessió, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació del present acord. 
 
Setè.- Notificar el present acord a l’adjudicatari Fundació Privada Salas per 
l'Accessibilitat, Departament de Gestió Tributaria i la Intervenció Municipal i 
departament d'Urbanisme. 
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Vuitè.- Comunicar les dades relatives a aquest contracte a la Unitat de Transparència 
de l’Ajuntament de Cornellà als efectes d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en 
conseqüència notificar el present acord al Director d’Informàtica com a responsable 
de la seu electrònica Municipal, per a la seva publicació. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:13:46 al 00:17:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=826.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR PROVISIONALMENT EL “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 
D’USOS DE LES ZONES 14D DE DESTRALETA”.- 

Aprovar provisionalment el “Pla 
Especial Urbanístic d’usos de les 
zones 14D de Destraleta”. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’expedient incoat per a l’aprovació del “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’USOS DE 
LES ZONES 14d DE DESTRALETA”, redactat per Ricard A. Casademont i Altimira entrat 
per Registre General d’Entrada el 26/10/2020, amb el núm. 33527. Document 
identificat amb ID número 1719320 i Hash SHA-512: 
 
81CF9294817F2565A90012E6DD3AEDEF39AB02113DC44E0A2BB7540891D7753F3E5
A891EB064D6BA385B38281F6C6C602BE3D50E667253B6ED51C83D6D21AC5B 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2020, en virtut del 
qual s’aprovà inicialment l’esmentat pla especial urbanístic i s’acordà sotmetre’l a 
informació pública, la qual es va dur a terme entre els dies 15 de desembre de 2020 al 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=826.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=826.0
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23 de gener de 2021mitjançant inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el diari “El Periódico de Catalunya”, al Tauler d’anuncis de la 
corporació, i a la web municipal, ambdós inclosos, així com les notificacions 
efectuades a tots els interessats a l’expedient, sense que en aquell període s’hagin 
presentat al·legacions ni formulat suggeriments segons resulta de l’informe emès en 
data 25 de gener de 2021 per la Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i obrant a 
l’expedient. 
 
Atès l’informe de l’arquitecte Cap d’Àrea de Gestió de Política Territorial, signat el 27 
de gener de 2021, en el que s’informa favorablement el Pla Especial Urbanístic d’usos 
de les zones 14d de Destraleta amb el document “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’USOS 
DE LES ZONES 14d DE DESTRALETA”, de Cornellà de Llobregat signat per Ricard A. 
Casademont i Altimira, arquitecte, que té per objecte ampliar els usos permesos tot 
afegint l’ús Cultural (exclòs el religiós) en àrees residencials 14d ja consolidades. 
 
Vist l’informe de la Cap jurídica i administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat 
de data 27 de gener de 2021. 
 
Atès el que estableixen els articles els articles 67.1.d) i 85 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació 
a l’objecte, regulació i tramitació dels plans derivats urbanístics; i els articles 80 i 81 
del mateix text legal en concordança amb l’article 32 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, 
del Àrea Metropolitana de Barcelona i l’article 4 del Decret 424/2011, de 27 de 
desembre, pel qual es va crear la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit 
Metropolità de Barcelona, en relació a l’aprovació definitiva per part de l’esmentada 
comissió territorial en trobar-se el municipi de Cornellà de Llobregat dins del seu 
àmbit competencial. 
 
Vistos els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i els articles 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, relatius a les 
competències atribuïdes al Ple de la Corporació Local, el President de la Comissió 
Informativa de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’USOS DE LES 
ZONES 14d DE DESTRALETA”, redactat per Ricard.Casademont i Altimira entrat per 
Registre General d’Entrada d’Entrada el 26/10/2020, amb el núm. 33527. Document 
identificat amb ID número 1719320 i Hash SHA-512: 
 
81CF9294817F2565A90012E6DD3AEDEF39AB02113DC44E0A2BB7540891D7753F3E5
A891EB064D6BA385B38281F6C6C602BE3D50E667253B6ED51C83D6D21AC5B 
 
Segon.- Transmetre el present Pla Especial Urbanístic de desenvolupament a la 
Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació 
definitiva. 
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Tercer.- Notificar el present acord al senyor Ricard A. Casademont, a PROCORNELLÀ, 
S.A.,i a la Comissió Territorial de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, pel seu 
coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:17:27 al 00:18:39 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=1047.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
PUNT PRIMER.-MOCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, MOCIÓ 8 DE 
MARÇ 2021 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.- 

Moció Grups Polítics Municipals, 
Moció 8 de març 2021 Dia 
Internacional de la Dona 
Treballadora. 

MOCIÓ 
... 
 
El Dia Internacional de la Dona Treballadora, és la data de lluita a favor dels drets de 
les dones, per reivindicar i continuar fent evident les desigualtats que viuen les dones, 
i també per reflexionar sobre els avenços aconseguits i per exigir el ple compliment 
dels drets fonamentals reconeguts a les lleis com l’accés a l’educació, la cultura, a la 
formació i al treball. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que fem tots 
els dies de l’any. Aquest 8 de març volem continuar fent evidents les desigualtats 
laborals i socials, per avançar en la lluita feminista a la nostra societat. 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=1047.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=1047.0
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Recordem un cop més que Cornellà de Llobregat és reconeguda com una ciutat 
pionera en impulsar i alhora promoure el desenvolupament de polítiques d’igualtat, 
d’iniciatives i eines d’intervenció per garantir oportunitats a les nenes i les dones, des 
de l’Ajuntament de la ciutat amb la complicitat i la cooperació de la ciutadania, de les 
entitat, i associacions feministes del nostre municipi. Les dones de Cornella hem fet un 
llarg i ferm trajecte. Al febrer de 1995 es va constituir el Consell Municipal de la Dona, 
el primer de Catalunya i Espanya. Un consell de participació per potenciar la igualtat 
d’oportunitats i per millorar la situació i la qualitat de vida de les ciutadanes de 
Cornellà, que des dels inicis ha fet un gran paper per treballar per la cohesió social, la 
sensibilització, l’educació i la prevenció de les violències masclistes. 
 
El nostre Consell Municipal de la Dona, al 2020 va fer 25 anys. Les dones de Cornellà 
estan molt orgulloses d’aquesta fita, perquè han estat anys de treball constant, 
sempre amb el compromís de totes les entitats, en estreta col·laboració amb 
l’Ajuntament i comptant amb els partits polítics representats al consistori. Se senten 
orgulloses d’haver mantingut ininterrompudament les trobades periòdiques del 
Consell i d’haver deixat al llarg del camí la seva empremta de lluita per la igualtat i 
contra els maltractaments i la violència masclista. 
 
Però la declaració de la pandèmia per la COVID-19 el 14 de març de 2020 ha marcat 
les vides de les societats a tot el món i també de les dones. Segons dades de l’ONU, 
dos terços dels llocs de treball perduts durant aquest darrer any són femenins, perquè 
són les que ocupaven els sectors econòmics més precaritzats i les que tenen les 
condicions laborals més desafavorides. 
 
A la nostra ciutat, les conseqüències de la pandèmia han posat en evidència que 
l’increment de la desocupació ha afectat especialment a les dones. La taxa d’atur 
registrada al desembre de 2020 a Cornellà va ser del 13,66%, de manera que un 53% 
de les persones en situació d’atur són dones, amb una taxa de 5 punts per sobre de la 
taxa d’atur masculí. 
 
Des de l’Ajuntament de Cornellà, amb l’objectiu de reduir aquest impacte que la 
pandèmia del COVID-19 ha tingut sobre l’ocupació a la ciutat, s’han posat en marxa 
accions específiques adreçades a millorar l’ocupabilitat de les dones i la seva inserció 
laboral, com són el Programa Treball i Formació, que te una línia específica destinada 
a les dones, o el programa UBICAT que acull una majoria de dones en recerca de 
feina. A més, els plans d’ocupació municipals, inclouen perfils professionals que 
afavoreixen la incorporació de dones als llocs de treball. 
 
La crisi econòmica generada per la pandèmia, ha augmentat greument el fenomen de 
la feminització de la pobresa; ha empobrit més a les dones i sobretot a aquelles que 
són més vulnerables i tenien sous més precaris: les de classe treballadora, les d’origen 
migrant o les dones dependents. A més, el teletreball ha posat de relleu com els rols 
de gènere han creat diferències en els usos del temps i el repartiment de les tasques 
de cura. Les dones s’han ocupat en un 14,2% més que els homes de les tasques de la 
llar i en un 9,9% més de la cura dels menors a càrrec. 
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Les dades que ens deixa la Covid-19, són les següents: 
 
• El 63,5% de les persones ateses als equips bàsics d’atenció social de Cornellà 

durant el 2020 són dones. 
 
• El 58,3% de les persones beneficiàries de prestacions econòmiques d’urgència 

social a Cornellà són dones. 
 
• El 60,3% de les persones afectades per pobresa energètica a Cornellà són dones. 
 
• El 58% de les persones que reben aliments de la Botiga Solidària de Cornellà són 

dones. 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha impulsat l’Agenda Social i Urbana per Enfortir la 
Comunitat (ASUECO), que ha comptat amb un ampli consens polític, social i 
econòmic, amb prop de 40 col·lectius, que han realitzat aportacions al document i es 
comprometen a la seva execució amb la seva signatura. Aquest serà un dels fulls de 
ruta de la gestió municipal per als propers anys per garantir una major prosperitat i 
futur al conjunt de la nostra població. L’ASUECO té una mirada clara i un compromís 
amb la igualtat d’oportunitats també de les dones de la ciutat i en la prevenció de les 
violències masclistes. 
 
És innegable que ens troben immerses en un nou cicle del moviment feminista a 
escala mundial que ha marcat un precedent, promovent mesures igualitàries fins ara 
impensables i altament transformadores, incorporat a l’agenda política la justícia 
reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, la sostenibilitat de la vida, i les 
polítiques feministes s’han escampat arreu com una taca d’oli poderosa i lila. 
 
Ara bé, la realitat que ens envolta ens ensenya que encara tenim molt camí per 
recórrer atès que el canvi real és desesperadament lent per a la majoria de dones i 
nenes del món. 
 
• Persisteix la desigualtat perquè no hi ha les mateixes oportunitats per a homes i 

dones. La proposta, davant la situació, és la lluita feminista persistent per a 
aconseguir que tots els éssers humans puguin viure en igualtat de condicions. 

 
• La bretxa salarial, la diferència entre els salaris d’homes i dones, actualment és 

d’un 23% a Catalunya, segons dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. 
Segons el Fòrum Econòmic Mundial, encara falten 257 anys per arribar a una 
igualtat salarial real entre homes i dones a escala global. A Catalunya, s’estima 
que es podria aconseguir aquest objectiu el 2091. 

 
• L’escassa presència en llocs de lideratge es posa de manifest en el fet que a 

Catalunya les dones només ocupen un 35,4% dels càrrecs de direcció encara que 
representin més de la meitat de la plantilla. 
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• L’assetjament sexual i la violència que s’exerceix contra les dones són fets 

habituals. Gairebé la meitat de les agressions i abusos sexuals tenen lloc dintre de 
la casa o a les zones comunes dels edificis. A més, en el 64% dels casos, l’agressor 
és un conegut de la víctima. S’estima que el 80% dels casos no arriba a ser 
denunciat. 

 
• Les escasses polítiques de conciliació laboral afecten essencialment les dones. La 

maternitat a Catalunya avui és d’1,3 fills per dona, la més baixa des del 2001. 
 
• La banalització de la salut femenina per part del masclisme comporta centrar-la 

essencialment en els temes reproductius. Falta informació sobre el cos de la dona. 
Per exemple, el 95% de les morts femenines per infart s’haurien pogut evitar 
tractades a temps; les dones tarden 16 minuts més a identificar els símptomes 
perquè són diferents de l’infart masculí, àmpliament visibilitzat. 

 
• L’absència de veus femenines qualificades als mitjans de comunicació es constata 

en el fet que les dones, el 51% de la població catalana, només ocupen el 29% dels 
espais d’opinió. 

 
• Les dones assumeixen el 67% dels treballs domèstics i familiars. La participació 

dels homes en tasques domèstiques es considera de vegades com un acte de 
generositat. 

 
 
(Dades extretes de l’Observatori de la Igualtat de Gènere i el Fòrum Econòmic 
Mundial) 
 
Volem construir una societat on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i 
oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari per un treball d’igual valor, on 
puguem gaudir d’espais públics i privats lliures de violències, on no es legitimi cap 
forma d’explotació del cos de les dones i per això estem en contra de la tracta de les 
dones i la seva explotació sexual, on siguem justament reconegudes i representades i 
existeixi una redistribució sostenible i equitativa del recursos, i una educació en 
igualtat per a tothom, sense masculinitats opressives, i en definitiva. 
 
Aquest 8 de març també significa il·lusió per seguir, en temps de pandèmia, en 
afermar i agafar forces per continuar la lluita feminista, per defensar els drets 
efectius de les dones, perquè la igualtat real encara no ha arribat. 
 
Per tot això, els Grups Polítics Municipals signants proposem els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi els programes 
d’orientació, ocupació i formació amb l’objectiu de fomentar i afavorir la inserció 
laboral d’acord amb les demandes actuals del mercat de treball, i aplicant polítiques 
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feministes. Davant la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19, cal 
que l’Ajuntament de Cornellà reclami un increment de les partides econòmiques 
destinades a les polítiques actives d’ocupació per tal de millorar l’ocupabilitat de la 
població desocupada, fent especial incidència en les dones com a col·lectiu més 
afectat per l’atur. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar i a fer efectiva la 
transversalitat de les polítiques d’Igualtat en totes les accions de Govern i a totes les 
Conselleries, comptant amb el consens de totes les forces polítiques. 
 
Tercer.- Demanar el compromís de totes les administracions públiques perquè l’actual 
crisi sanitària i econòmica no resti atenció a l’agenda feminista. 
 
Quart.- Avaluar el III Pla transversal de Polítiques d’Igualtat durant el 2021 i aprovar 
el IV Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat 2022-2025 de Cornellà de Llobregat. 
 
Cinquè.- Aprovar l’adhesió al 4t. Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix 
Llobregat 2021-2025, com a document marc que permetrà facilitar, coordinar i 
reforçar, les polítiques feministes. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, i les entitats del Consell 
de la Dona. 

... 
 
 
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 2021/6680: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord: 
 
Primer.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents 
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, i a les 
que es puguin realitzar a Cornellà, sempre que compleixi amb totes les mesures de 
seguretat. 

... 
 
 

• Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2021/6680: 
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... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord: 
 
Segon.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de las actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 

... 
 

• Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2021/6680: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord: 
 
Tercer.- Portar a terme els acords de la moció del 8M del 2020, que no s’han pogut 
realitzar degut a la pandèmia i que va tenir el suport de tots els grups politics amb 
representació a l’Ajuntament. 

... 
 

• Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2021/6680: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord: 
 
Quart.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 

... 
 

• Esmena núm. 5 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 2021/6680: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou acord: 
 
Cinquè.- Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte 
per la Reforma Horària de l’any 2017, signat per 110 entitats i institucions, per 
aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països 
europeus i siguin més racionals i saludables. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:18:40 al 00:42:42 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=1120.0 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=1120.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=1120.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez i Ismael Ciurana 
Sanchez. 
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Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 5 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
 



 
 

 
 

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

 

 27 

Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ 
 
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat dels vint-i-tres 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PODEMOS, PER A 
UNA AUDITORIA DELS COMPTES DE LA SEGURETAT SOCIAL, PER A LA 
QUANTIFICACIÓ DE DESPESES IMPRÒPIES, I EN DEFENSA DEL SISTEMA 
PÚBLIC DE PENSIONS.- 

Moció PODEMOS, per a una 
auditoria dels comptes de la 
Seguretat Social, per a la 
quantificació de despeses 
impròpies, i en defensa del 
sistema públic de pensions. 

MOCIÓ 
... 
 
Garantizar nuestro sistema público de pensiones es una prioridad fundamental, 
puesto que de ello depende el bienestar social de los pensionistas actuales y del 
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futuro. Es necesario, eliminar la incertidumbre que han transmitido a la ciudadanía 
sobre el futuro de las pensiones y trasladar un mensaje de tranquilidad en la 
sostenibilidad del sistema. Gran parte de las personas trabajadoras de este país que 
contribuyen con sus cotizaciones al sistema público de pensiones temen no poder 
cobrar una pensión pública cuando se jubilen o que ésta no garantice una calidad de 
vida digna. 
 
En este sentido, el ministro competente, ha declarado que la Seguridad Social 
presenta unas cuentas con un déficit abultado que genera mucha inquietud en los 
pensionistas. Pero la realidad de las cuentas es que durante mucho tiempo se han 
estado cargando gastos impropios que deberían haberse financiado a través de los 
presupuestos generales del estado y no de las cotizaciones de los trabajadores a la 
Seguridad Social. 
 
Recientemente, en el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sesión del día 27 de octubre de 2020, 
se ha aprobado el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En su 
recomendación nº 1.- Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento 
del equilibrio financiero, se constata que las cotizaciones sociales continúan 
sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, deberían ser asumidos por los 
Presupuestos Generales del Estado, a través de transferencias a la Seguridad Social. 
La comisión considera indispensable la necesidad de un ejercicio didáctico para 
explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a la asunción de estos 
gastos impropios. 
 
Para ello ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones 
sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del 
Estado, que nada tenían que ver con las pensiones. 
 
Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza 
estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas. 
 
En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han 
alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los 
excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el 
desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar. 
 
En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de 
préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del 
sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas. Ello ha 
generado una imagen distorsionada de desequilibrio que ha contribuido a crear un 
estado de alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población. 
 
El sistema de reparto es un modelo de solidaridad intergeneracional, base de nuestro 
Sistema Público de Pensiones, ha sido y es autosuficiente para cubrir las pensiones 
contributivas. No se puede transmitir a la población que está fuertemente endeudado 
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y que es por tanto insostenible, cuando la realidad es que los diferentes gobiernos 
han utilizado sus recursos para otros fines. 
 
Recientemente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
reconocido en 2020 unos 22.300 millones de € el importe de gastos impropios a cargo 
de la Seguridad Social. 
 
También el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1381 del 28 de julio de 2020 
cuantifica en 103.690 millones de € los recursos de la Seguridad Social utilizados 
impropiamente en el periodo 2010-2018. 
 
Para cuantificar todos estos gastos impropios que se han ido acumulando en la 
cuenta de las pensiones, COESPE (Coordinadora Estatal en defensa de las Pensiones 
Públicas), ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una 
auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. 
 
Desde nuestro grupo Municipal apoyamos a COESPE y valoramos el trabajo que están 
realizando, informando y movilizando a sus más de 250 plataformas locales y 
autonómicas para defender los derechos de millones de pensionistas y, consideramos 
que deberían estar presentes en cualquier negociación que afecte al Sistema Público 
de Pensiones. 
 
Ante las recomendaciones de la COESPE y por iniciativa de MAREA PENSIONISTA DE 
CORNELLÁ, solicitamos al Ayuntamiento de Cornellá, la aprobación de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que el Ayuntamiento se adhiera a la solicitud de la COESPE y, a su vez, 
solicite al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, la realización de 
una auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social, para que la ciudadanía tenga 
una imagen fidedigna de la situación real, cuantificando los gastos impropios que 
se han ido acumulando indebidamente a cargo de las cotizaciones sociales. 
 
Segundo.- Que una vez establecida dicha cuantía, se habilite la compensación 
adecuada y se repongan los gastos impropios sustraídos al fondo de reserva de las 
pensiones. 
 
Tercero.- Dar traslado de estos acuerdos a la Coordinadora Estatal por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones, a Marea Pensionista de Catalunya, a Marea 
Pensionista de Cornellá de Llobregat, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Cornellà de Llobregat, a las asociaciones y casales de personas mayores de esta 
ciudad, al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno Español, y a los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

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

• Esmena núm. 1 presentada pel Grup Municipal del PSC-CP amb registre 
d’entrada 2021/6742: 
... 
 
MODIFICAR LOS ACUERDOS SIGUIENTES 
 
Modificar el primer acuerdo por el siguiente redactado: 
 
Solicitar al Congreso de los Diputados para que, en el marco de la comisión de 
seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, amparándose en las 
recomendaciones recientemente aprobadas, principalmente las contenidas en los 
apartados 1, consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del 
equilibrio financiero, y 20 control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma 
del Pacto de Toledo, continúe trabajando para: 
 
a) Clarificar la naturaleza de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. 
 
b) Velar por que las cotizaciones sociales sean destinadas exclusivamente a financiar 

prestaciones contributivas, sin perjuicio de las aportaciones que el Estado pudiera 
realizar como garante del sistema. 

 
Todo ello con el fin de asegurar una imagen fidedigna del régimen económico-
financiero del sistema público de pensiones que genere certidumbre sobre su 
sostenibilidad y, en consecuencia, confianza en la ciudadanía. 
 
 
Suprimir el segundo acuerdo. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:43 al 01:09:26 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=2563.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=2563.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=2563.0
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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 d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez i Ismael Ciurana 
Sanchez. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
Garantizar nuestro sistema público de pensiones es una prioridad fundamental, 
puesto que de ello depende el bienestar social de los pensionistas actuales y del 
futuro. Es necesario, eliminar la incertidumbre que han transmitido a la ciudadanía 
sobre el futuro de las pensiones y trasladar un mensaje de tranquilidad en la 
sostenibilidad del sistema. Gran parte de las personas trabajadoras de este país que 
contribuyen con sus cotizaciones al sistema público de pensiones temen no poder 
cobrar una pensión pública cuando se jubilen o que ésta no garantice una calidad de 
vida digna. 
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En este sentido, el ministro competente, ha declarado que la Seguridad Social 
presenta unas cuentas con un déficit abultado que genera mucha inquietud en los 
pensionistas. Pero la realidad de las cuentas es que durante mucho tiempo se han 
estado cargando gastos impropios que deberían haberse financiado a través de los 
presupuestos generales del estado y no de las cotizaciones de los trabajadores a la 
Seguridad Social. 
 
Recientemente, en el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, sesión del día 27 de octubre de 2020, 
se ha aprobado el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En su 
recomendación nº 1.- Consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento 
del equilibrio financiero, se constata que las cotizaciones sociales continúan 
sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, deberían ser asumidos por los 
Presupuestos Generales del Estado, a través de transferencias a la Seguridad Social. 
La comisión considera indispensable la necesidad de un ejercicio didáctico para 
explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a la asunción de estos 
gastos impropios. 
 
Para ello ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones 
sociales asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del 
Estado, que nada tenían que ver con las pensiones. 
 
Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza 
estrictamente contributiva, se habrían evitado dos problemas. 
 
En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han 
alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los 
excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el 
desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar. 
 
En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de 
préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del 
sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas. Ello ha 
generado una imagen distorsionada de desequilibrio que ha contribuido a crear un 
estado de alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de la población. 
 
El sistema de reparto es un modelo de solidaridad intergeneracional, base de nuestro 
Sistema Público de Pensiones, ha sido y es autosuficiente para cubrir las pensiones 
contributivas. No se puede transmitir a la población que está fuertemente endeudado 
y que es por tanto insostenible, cuando la realidad es que los diferentes gobiernos 
han utilizado sus recursos para otros fines. 
 
Recientemente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
reconocido en 2020 unos 22.300 millones de € el importe de gastos impropios a cargo 
de la Seguridad Social. 
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También el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1381 del 28 de julio de 2020 
cuantifica en 103.690 millones de € los recursos de la Seguridad Social utilizados 
impropiamente en el periodo 2010-2018. 
 
Para cuantificar todos estos gastos impropios que se han ido acumulando en la 
cuenta de las pensiones, COESPE (Coordinadora Estatal en defensa de las Pensiones 
Públicas), ha iniciado una campaña de recogida de firmas para promover una 
auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. 
 
Desde nuestro grupo Municipal apoyamos a COESPE y valoramos el trabajo que están 
realizando, informando y movilizando a sus más de 250 plataformas locales y 
autonómicas para defender los derechos de millones de pensionistas y, consideramos 
que deberían estar presentes en cualquier negociación que afecte al Sistema Público 
de Pensiones. 
 
Ante las recomendaciones de la COESPE y por iniciativa de MAREA PENSIONISTA DE 
CORNELLÁ, solicitamos al Ayuntamiento de Cornellá, la aprobación de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Solicitar al Congreso de los Diputados para que, en el marco de la comisión 
de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, amparándose en 
las recomendaciones recientemente aprobadas, principalmente las contenidas en los 
apartados 1, consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del 
equilibrio financiero, y 20 control parlamentario, seguimiento, evaluación y reforma 
del Pacto de Toledo, continúe trabajando para: 
 
a) Clarificar la naturaleza de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. 
 
b) Velar por que las cotizaciones sociales sean destinadas exclusivamente a financiar 

prestaciones contributivas, sin perjuicio de las aportaciones que el Estado pudiera 
realizar como garante del sistema. 

 
Todo ello con el fin de asegurar una imagen fidedigna del régimen económico-
financiero del sistema público de pensiones que genere certidumbre sobre su 
sostenibilidad y, en consecuencia, confianza en la ciudadanía. 
 
Segundo.- Dar traslado de estos acuerdos a la Coordinadora Estatal por la Defensa 
del Sistema Público de Pensiones, a Marea Pensionista de Catalunya, a Marea 
Pensionista de Cornellá de Llobregat, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Cornellà de Llobregat, a las asociaciones y casales de personas mayores de esta 
ciudad, al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno Español, y a los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

... 
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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 del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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. 
 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:09:27 al 01:27:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe000
4?startAt=4167.0 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=4167.0
https://actes.cornella.cat/session/index/2c90818b77c918ad0177d88f17fe0004?startAt=4167.0
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Precs i preguntes formulats pel Grup municipal de PODEMOS (PODEMOS) 
 

• Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment un prec: 
... 
 
Portem dies veient com la població es manifesta davant la gran injustícia que s’ha 
viscut amb l’empresonament de Pablo Hasel, propi de societats predemocràtiques. El 
cas del Hasel no és l’únic, usuaris de xarxes socials, periodistes, professionals del dret, 
músics han sigut processats a Espanya per delictes com “enaltiment al terrorisme” i 
injuries a la corona i a les institucions de l’Estat. Algun dels exemples són: SA, César 
Strawberry, La Insurgencia, Valtònyc o els titellaires Raúl Garcia i Alfonso Lázaro, 
entre una llarga llista més. 
 
La llista però de processaments, imputacions i condemnes a artistes en els últims 
anys, converteix a l’estat espanyol en un dels estats amb més artistes represaliats de 
tot el mon. Així ho confirmen diverses ONGs i organitzacions de defensa dels Drets 
Humans. 
 
Demanem que es manifesti el compromís de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
amb la llibertat d’expressió i totes les formes d’expressió artística i s’incentivi el debat 
públic i polític per a poder crear una ciutadania crítica, tolerant i democràtica. 

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

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
En el pasado Pleno de enero el equipo de gobierno voto en contra de la moción 
presentada por nuestro grupo municipal que proponía entre otras cosas crear un 
nuevo plan de medidas sociales i económicas para hacer frente a las consecuencias de 
la Covid-19 debido a que la mayoría de las anteriores medidas del plan aprobado 
consensuadamente durante el primer estado de alarma ya se habían ejecutado o 
estaban implementadas. 
 
Por ello rogamos al equipo de gobierno que convoque una reunión, inicie 
conversaciones o establezca el formato que considere más adecuado con los grupos 
municipales para una elaboración consensuada y conjunta del nuevo plan de medidas 
de reactivación económica i social que pueda dar cobertura a nuevos rebrotes de la 
Covid-19 y apoyo a los afectados por ella en Cornellá. 

... 
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• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 

de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
El pasado 14 de febrero del año 2019 el departamento de Salud, el CatSalut y el 
Ayuntamiento de Cornellà firmaron un convenio para desarrollar actuaciones 
conjuntas de mejora y bienestar, optimizar servicios y atención primaria en un 
programa de actuaciones comprendidas en el período 2019-2021. Incluyendo entre 
ellos la creación o renovación de tres grandes equipamientos. 
 
El plan de ejecución de inversiones en infraestructuras sanitarias se estimaba en 5,9 
millones y comprendía entre otros la adecuación del CUAP del Centre de Urgencias de 
Atención Primaria del local de la avenida Salvador Allende, la ampliación y 
adecuación del servicio de rehabilitación del CAP de Sant Ildefonso y a su vez la 
liberación de este espacio, del CUAP del edificio. Y por último, la creación de un nuevo 
CAP en Cornellà que substituiría al situado actualmente en calle Bellaterra. 
 
En el pasado Pleno de enero el equipo de gobierno presentaba una moción solicitando 
a la Consejería de Salud que informase i presentase un plan de fortalecimiento y 
transformación de la atención primaria en Cornellà. 
 
Nuestra pregunta sería, ¿en qué situación se encuentra la renovación de estos 
espacios?. Evidentemente entendemos que la pandemia pues ha trastocado todo, 
pero si hay un calendario previsto para el traslado del CUAP al nuevo edificio y 
conocer donde se ubicará el nuevo CAP de Cornellà. 

... 
 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Yo aprovecho, yo creo que te has respondido. Es evidente que todo ha sido 
paralizado, es una evidencia. 
 
Es una evidencia que ahora hay otro momento también de paralización hasta que se 
forme un nuevo gobierno. Desgraciadamente al frente de esa organización pues ha 
habido una persona que por motivos de jubilación tuvo que dejarlo y la otra persona 
por motivos personales y muy duros pues tampoco, ha dejado de ser nuestra 
interlocutora. 
 
Y en estos momentos lo único que podemos confirmar es que el proyecto de 
transformación del local que ha adquirido el ayuntamiento y ofrecido para destinar a 
las urgencias que está en la calle Salvador Allende, se está redactando y 
evidentemente hasta que esa pieza no se mueva, pues las otras no se pueden mover. 
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Y sobre el espacio donde se puede ubicar en el futuro los servicios que están en este 
momento en el CAP de Bellaterra pues se está trabajando y madurando hasta que no 
pase todo eso. 

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Segons les últimes declaracions d’Eloi Badia, que es el vicepresident d’ecologia de 
l’AMB, que ha deixat ben clar que l’AMB aposta pel que és l’energia solar. 
 
Segons les seves declaracions, l’objectiu de l’AMB és que els ajuntaments arribin a ser 
cent per cent sostenibles per al 2030 i estem enraonant de deu anys vista, no falta 
tant de temps. 
 
La instal·lació de plaques solars en els edificis de construcció de fotolineres no sols és 
un be pel medi ambient sinó també és un benefici per a les butxaques de la 
ciutadania.  
 
Aleshores, segons les declaracions d’Eloi Badia, actualment hi ha més de sis milions 
d’euros destinats a aquestes actuacions d’eficiència energètica i mobilitat sostenible 
d’un pla aprovat de més de cent deu milions. Segons el senyor Badia diverses 
fotolineres estan a punt d’entrar en funcionament a l’Àrea Metropolitana, una a 
Cornellà.  
 
Aleshores, a tenor d’aquesta informació la pregunta és la següent: en concret per 
Cornellà, l’equip de govern, té presses o pensades algunes altres mesures i 
actuacions?. I si estan planificades, amb quin calendari aproximadament d’execució? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Crec que tens una confusió i intentarem aclarir aquesta confusió, el que ha fet l’Àrea 
Metropolitana és duplicar el seu pla d’inversions i a més ho van aprovar ahir el que 
diem el PCA. I al PCA com és fa el que es diu al pacte, els ajuntaments demanaran 
doncs aquelles actuacions que no són tant sols aquestes que tu comentes sinó moltes 
més per continuar fent un procés de transformació o física o energètica o tecnològica 
del territori. 
 
Una altra cosa és que l’Ajuntament de Cornellà, ja fa anys té una estació d’energia 
elèctrica al carrer Baltasar Oriol. I té posada en marxa, ja fa temps també, una 
fotolinera que està a prop de l’Institut Francesc Macià.  
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I en això nosaltres continuem, independentment d’això nosaltres estem treballant ara 
algunes actuacions que ja veurem si quallen en relació al tema d’energia fotovoltaica 
que no té res a veure a lo que és l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Nosaltres 
decidirem quines són aquelles actuacions que volem que es puguin finançar en aquest 
nou pla d’inversions, però ja avanço que no tindrà relació. En aquest cas si que tindrà 
relació amb temes de medi ambient, però en cap cas amb el que tu preguntes. 

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

• Per part de la senyora Teresa Vidal Llargués, Regidora del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’ha presentat verbalment un prec: 
... 
 
La repressió democràtica a l’estat espanyol a quedat novament palesa amb 
l’empresonament el 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél pels 
delicte d’apologia del terrorisme, calumnies i injuries a la corona i a les institucions de 
l’Estat per la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twiter entre 2014 i 
2016. 
 
Aquest empresonament ataca directament a la llibertat d’opinió i d’expressió i no 
s’hauria d’haver produït mai. Per aquest motiu Esquerra Republicana de Cornellà vam 
presentar una moció pel Ple Municipal de febrer a on es condemna la pena 
impulsada, es reitera el compromís amb la llibertat d’opinió i d’expressió i en la 
defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania i es promou la modificació del 
Codi Penal i la despenalització d’aquest tipus de delictes. 
 
PCS, Comuns i Ciutadans han impedit que aquest tema tant greu es debati al Ple 
municipal i que no es condemni institucionalment.  
 
A diferencia de Cornellà, molts municipis del Baix Llobregat i a Barcelona s’ha aprovat 
mocions similars per part de les formacions polítiques que la nostra ciutat no volen 
que se’n parli.  
 
Cornellà de Llobregat no hauria de romandre al marge d’aquests fets. En moltes 
d’altres ocasions s’han admès mocions similars. Aquestes vulneracions ens afecten a 
totes i a tots i malauradament no es tracta d’una anècdota aïllada. La llibertat 
d’expressió no admet matisos, o hi és o no hi és.  
 
Les mostres de suport a Pablo Hasél i la condemna per la pena imposada han estat 
múltiples, arreu de Catalunya i a l’estat espanyol. I ha comptat amb el suport de 
diverses entitats culturals, socials, partits polítics i de la ciutadania. Per aquet motiu 
les seccions locals d’Òmnium i de l’Asamblea Nacional Catalana, l’Orfeó Catalònia, 
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Sobiranistes, Comunistes de Catalunya, Junts per Cornellà i Esquerra Republicana de 
Cornellà hem signat un manifest traslladant el suport a Pablo Hasél i condemnant el 
seu empresonament i demanant el seu trasllat en aquest prec. 
 
Preguem que no es negui el debat al Ple i que no se silenciï i normalitzi aquesta 
vulneració dels drets humans i que s’actuï en defensa de la llibertat d’expressió que 
afecta a tota la ciutadania. 

... 
 
 

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
La setmana passada es van talar vint arbres a l’avinguda Parc de Can Mercader 
davant de l’escola Mediterrània i l’escola Gaudí. Preguntem, a que es deguda aquesta 
actuació, per què s’ha talat i no s’han conservat i si es que hi ha alguna altra actuació 
prevista per aquesta zona. 

... 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Actualment hi ha en curs una investigació per part de la Unitat de Delinqüència 
Econòmica de la Policia Nacional Espanyola, en el marc d’una presumpta trama de 
corrupció, frau i d’irregularitats econòmiques en el Consell Esportiu de l’Hospitalet. 
 
La UDEP està investigant una possible caixa B que utilitzava recursos provinents de les 
subvencions públiques i aportacions de les famílies destinades a promoure l’esport 
escolar de base per pagar sobresous, indemnitzacions fraudulentes, dinars, copes i 
despeses personals, entre d’altres. 
 
A dia d’avui hi ha fins a quinze persones investigades i acusades de delictes de 
malversació, entre d’altres. Entre aquestes persones es troba l’alcaldessa de 
l’Hospitalet, Núria Marín, que està sent investigada i que està actualment acusada 
dels delictes de prevaricació, malversació i omissió del deure de perseguir delictes, 
així com el segon Tinent d’Alcalde del govern municipal, Cristian Alcazar, i que el va 
ser fins ara regidor també, Cristóbal Plaza, que es troben amb llibertat amb càrrecs 
per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat 
documental i blanqueig de capitals. 
 
El 9 de febrer d’aquest 2021, la premsa es feia ressò d’una presumpta falsificació 
d’una acta d’una reunió de la Junta Directiva de l’entitat que no hauria tingut lloc i 
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que hauria servit per sol·licitar el 2008 un crèdit de 25.000 euros i una pòlissa per un 
aval. Per aquest motiu s’estaria investigant al segon Tinent d’Alcaldia de l’Hospitalet, 
Cristian Alcazar, qui apareixeria com a representant del Consell Esportiu a la pòlissa i 
se l’estaria investigant pels delictes de falsedat documental, frau a l’administració i 
tràfic d’influències.  
 
Aquesta actuació aniria vinculada a l’encàrrec per part de l’ajuntament de Cornellà 
d’uns serveis d’arbitratge d’un campionat esportiu escolar. Va ser un acta d’una 
assemblea que suposadament hauria estat falsificada i que hauria servit per justificar 
els comptes davant del Consell Català de l’Esport. 
 
Per tant, preguntem, quins han estat els encàrrecs fets per l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat al Consell Esportiu de l’Hospitalet, per quins conceptes, en quines dates i 
per quins imports? 

... 
 
 
 
Formulats els precs i preguntes del Grup municipal d’ERC-AM, l’Alcalde 
formula la reflexió següent: 
... 
 
Hi ha massa vegades molta literatura sobre moltes coses, sobre llibertat d’opinió, 
llibertat d’expressió. També hi ha respostes que no les ha donat la societat, perquè jo 
com a mínim no em sento representat en aquesta societat minoritària, molt 
minoritària que ha donat resposta en alguns carrers de la ciutat de Barcelona. Jo com 
a mínim no em sento representat. 
 
Crec que la llibertat d’expressió, sempre i a més ho em dit públicament, es pot 
millorar la seva regulació. Però la llibertat d’expressió també té límits i també l’opinió 
té límits. I també el que té una opinió té que acceptar que un altre tingui una opinió 
diferent. Això moltes vegades no és així.  
 
I, per tant, un ha d’entendre que la seva opinió també passa per un purgatori. I també 
hem d’acceptar que no tot s’hi val. I el que no s’hi val és expressar i anar contra la 
dignitat d’una persona a la qual se li desitja la seva mort o se li odia. Això és un límit. 
El que no tingui aquest límit va en contra de la convivència i això no té res a veure ni 
amb la llibertat d’opinió ni llibertat d’expressió, ho sento.  
 
Per tant, jo espero que tots treballem en el mateix camí, el mateix desig, però les 
llibertats no són infinites. Les llibertats també estan confinades en el respecte i en 
garantir també els drets d’altres persones.  
 
I per cert, la setmana passada hi han hagut molts drets que no han estat, en nom 
d’aquesta llibertat, no han estat respectats. I l’Ajuntament de Cornellà continuarà 
defensant el que sempre ha defensat, no necessitem hiperactuar.  
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I acabo també, perquè no ho podrà dir però ho dic jo, la Junta de Portaveus el grup 
municipal de Comuns no es va oposar al tema de que arribés aquesta moció al Ple. Ho 
dic també per aclarir. 
 
I algunes vegades un també tindria que saber en nom de qui parla, perquè quan un té 
unes eleccions que han estat molt recents, fa exactament, no arriba ni a dos 
setmanes, i representa el que representa només d’un 7,5 % del cens electoral de la 
gent que pot anar a votar com a mínim jo diria que una miqueta d’humilitat i 
modèstia no estaria malament, perdó, estaria bé. 
 
Aquest és el meu prec també.  

... 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les divuit hores i trenta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, així com les absències temporals 
que es produeixen durant la sessió, en molts casos per desconnexió digital, 
sense que cap d’elles hagi donat lloc a l’aplicació de l’article 136 del ROM, en 
haver-se incorporat, en tots els casos amb caràcter previ a la votació. 
 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a l’acta de la sessió celebrada pel 
Ple en data 24 de febrer de 2021, la qual ha estat aprovada en data 24 de març de 2021 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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