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ACTA PLE NÚM. 4/2021 

 
 
SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA 28 D’ABRIL 2021 
 
 
 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
PROCEDIMENT: SESSIÓ A DISTÀNCIA PER MITJANS ELECTRÒNICS 
CONVOCATÒRIA: 1ª 
DATA: 28 D’ABRIL DE 2021 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les disset hores del dia 28 d’abril 
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, 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 
 Sr. Carlos Domínguez Rodríguez 
 Sra. Maria de las Mercedes Fernández García 
 Sr. Ot García Ruiz 
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 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 
 Sr. Pedro Millan Rodríguez 
 Sra. Joana Piñero Romera 
 Sr. Enrique Vanacloy Valiente 
 Sra. Teresa Vidal Llargués 
 
 
Secretària General Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor Sr. Joan R. Sagalés Guillamón 
 
 
 

NO ASSISTENTS 
 
Excusen 
 Sra. Elisabet García Petit 
 
 
 
Per l’Alcaldia-Presidència, es declara oberta la sessió i s’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: 
 
 

I 
 

PART RESOLUTIVA 
 
 
PROPOSTES DE SECRETARIA 
 
 
PUNT PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA NÚM. 3/2021, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 24 DE MARÇ D’ENGUANY. 

Aprovar Acta núm. 3/2021 

L’esborrany de l’acta ha estat lliurat a tots els regidors i regidores junt amb la 
convocatòria d’aquesta sessió. 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:10 al 00:00:23 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=10.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació l’Acta és aprovada per unanimitat dels vint-i-quatre 
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. 1129/2021 de data 23 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3895/2019, de 14 d’octubre, modificat 
posteriorment per Decret d’Alcaldia núm. 328/2020, de 22 de gener, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública municipal 
que afectin o es refereixin a la cooperació i solidaritat internacional. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 25 de febrer corrent, des del Departament de 
Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esport, posa en coneixement d’aquesta  
Secretaria General l’Associació Solidària Gent Teranga, han manifestat el seu desig de 
participar en aquest Consell i han proposat les persones que les han de representar. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, tenint constància que aquesta entitat es troba inscrita 
al Registre Municipal d’Entitats, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides,  
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=10.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=10.0
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HA RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat a l’entitat ciutadana que tot seguit 
es detalla, que actuarà representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
• Associació Solidària Gent Teranga 
 

Titular: Sra. Verónica Martínez Alcocer 
Suplent: Sra. Marta Lleonart Sala 

 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, així com al 
Secretari del Consell i al Departament de Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esports, 
als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
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 propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 1161/2021 de data 24 de març 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2647/2019 de 10 de juliol, posteriorment modificat 
pel Decret d’Alcaldia núm. 4605/2019 de 21 de novembre, es va procedir a 
determinar la composició nominativa de la Comissió Municipal de Protecció Civil de 
Cornellà de Llobregat, prevista a l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
Protecció Civil de Catalunya. 
 
Atès que segons escrit de la Directora General de Protecció Civil de 9 de març de 2021 
– RE núm. E20219583 de la plataforma EACAT - amb efectes de l’1 de març de 2021 el 
senyor Álvaro González Amorrich ha estat nomenat cap del Servei Territorial de 
Protecció Civil a Barcelona, en substitució de la senyora Sònia Sánchez Ortiz, pel que 
es sol·licita la modificació del vocal titular núm. 3 de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil de Cornellà de Llobregat, de conformitat amb lo previst en l’article 3 
del seu Reglament regulador. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li confereix  l’article 3 del 
Reglament Regulador d’aquesta Comissió a que abans s’ha fet referència, 
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HE RESOLT 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de representant del Servei Territorial de 
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de vocal titular núm. 3, 
efectuat a favor de la Sra. Sònia Sánchez Ortiz, i nomenar en el seu lloc, al Cap dels 
Serveis Territorials de Protecció Civil de Barcelona, senyor Álvaro González Amorrich. 
 
Segon.- Comunicar aquest Decret al President, Vicepresident i al Secretari de la 
Comissió Municipal de Protecció Civil, així com a les persones anomenades als efectes 
escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de Transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica 
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar compta al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la propera sessió 
que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en concordança 
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 1286/2021 de data 30 de març 
... 
 
Vist l’informe del Coordinador de Dinàmiques Educatives del Departament d’Educació 
d’aquest Ajuntament en el qual es manifesta la necessitat de contractar un/a 
psicomotricista per poder cobrir els diferents permisos de la senyora Andrea Pacheco 
González, als efectes de garantir el bon funcionament del servei,  
 
Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de psicomotricistes per poder garantir les substitucions d’aquesta especialitat a 
l’Escola d’Educació Especial Virolai,  
  
Atès que la senyora Marta Saez Cerezo, ha mostrat la seva disponibilitat i interès per 
la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les qualitats i 
aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de psicomotricista de l’Escola 
d’Educació Especial Virolai. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803230D1310000, i 07803230D1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 



 6 

 
Atès que el lloc de treball de Psicomotricista de l’Escola d’Educació Especial Virolai, en 
quant a la seva cobertura és de necessitat urgent e inajornable d’acord a les 
previsions de l’article 19. Quatre de la Llei 11/2020 de 30 de desembre de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
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. 
2021/842 de data 3 de març, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 11 de març de 2021, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
Psicomotricista per a l’Escola d’Educació Especial Virolai. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal d’interinitat de la senyora Marta Saez 
Cerezo en qualitat de psicomotricista de l’Escola d’Educació Especial Virolai, per què 
substitueixi a la senyora Andrea Pacheco González amb efectes 6 d’abril de 2021 i fins 
a la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o fins que 
s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’ esmentada empleada al lloc de treball de psicomotricista de 
l’Escola d’Educació Especial Virolai, establint-li les retribucions i la resta de condicions 
de treball establertes en el conveni que els hi es d’aplicació. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la interessada, al seu Cap, al del Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
 
Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 1387/2021 de data 12 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3895/2019, de 14 d’octubre, modificat 
posteriorment pels Decrets d’Alcaldia núm. 328/2020, de 22 de gener i 1129/2021, de 
23 de març, es va procedir a designar als membres que havien d’integrar el Ple del 
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat, 
òrgan sectorial de participació de caràcter  permanent i instrument de participació 
ciutadana, en els assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat 
pública municipal que afectin o es refereixin a la cooperació i solidaritat internacional. 
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Atès que mitjançant escrit de data 1 de març corrent, des del Departament de 
Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esport, posa en coneixement d’aquesta 
Secretaria General l’Entitat Kawral Surkabe Lucha Contra la Pobreza, han manifestat 
el seu desig de participar en aquest Consell i han proposat les persones que les han de 
representar. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, tenint constància que aquesta entitat es troba inscrita 
al Registre Municipal d’Entitats, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides,  
 

HA RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat Internacional de Cornellà de Llobregat a l’entitat ciutadana que tot seguit 
es detalla, que actuarà representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
• Kawral Surkabe Lucha Contra la Pobreza 
 

Titular: Sr. Abdoulaye Kande 
Suplent: Sr. Samba Kande 

 
 
Segon.- Comunicar aquests nomenaments a les persones afectades, així com al 
Secretari del Consell i al Departament de Cultura, Joventut, Acció Ciutadana i Esports, 
als efectes escaients, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la 
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 propera 
sessió que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22 del ROM, en 
concordança amb l’article 38, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

... 
 
 
- Decret núm. 1426/2021 de data 14 d’abril 
... 
 
Vist l’informe emès pel Cap de gestió de l’Àrea de Cultura, Joventut, Cooperació i 
Solidaritat d’aquest Ajuntament, en el qual es manifesta la necessitat de contractar 
un/a professor/a de música en l’especialitat de guitarra per poder cobrir la 
incapacitat temporal del senyor Santiago de Andrés Mesa, als efectes de garantir el 
bon funcionament del servei,  
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Atès que no es disposa en l’actualitat d’una llista d’ordre de preferència actualitzada 
de professors/es de guitarra per poder garantir les substitucions d’aquesta 
especialitat a l’Escola de Música Roser Cabanas, es fa necessari recórrer a la 
contractació de professors/es proposats per la Direcció de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanes,  
 
Atès que el senyor Tomás Lorenzo Bellido, ha mostrat la seva disponibilitat i interès 
per la proposta de contractació laboral d’interinitat que si li ha fet, i que té les 
qualitats i aptituds necessàries per desenvolupar les tasques de professor de música 
de l’Escola de Música Roser Cabanas, 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària per atendre l’esmentada contractació en el 
Capítol I del pressupost d’aquest Ajuntament, a les partides pressupostàries 
07803260F1310000, i 07803260F1600000, 
 
Atès el que preveuen els articles 16 i 94 del Reglament del Personal al Servei de les 
Entitats Locals i l’article 4rt. del Reial Decret 2720/1998, 
 
Atès que el lloc de treball de professor/a de música, en quant a la seva cobertura és 
de necessitat urgent e inajornable d’acord a les previsions de l’article 19. Quatre de la 
Llei 11/2020 de 30 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021, 
 
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. 
2021/842 de data 3 de març, el qual va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 11 de març de 2021, 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Declarar raons d’urgència per poder contractar interinament un/a 
Professor/a de Música per a l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas. 
 
Segon.- Autoritzar la contractació temporal d’interinitat del senyor Tomás Lorenzo 
Bellido en qualitat de professora de música de l’Escola Roser Cabanas, per què 
substitueixi al senyor Santiago de Andrés Mesa amb efectes 13 d’abril de 2021 i fins a 
la seva reincorporació, i en tot cas fins a la fi del curs escolar 2020/2021, o fins que 
s’hagi de resoldre per qualsevol dels supòsits recollits en l’article 24 del Reglament del 
Personal al Servei de les Entitats Locals aplicables a aquesta modalitat contractual. 
 
Tercer.- Adscriure a l’esmentat empleat al lloc de treball de professor/a de música, 
establint-li les retribucions i la resta de condicions de treball establertes en el conveni 
que els hi es d’aplicació. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, al seu Cap, al del Departament 
Personal i al Comitè d’empresa i, als efectes oportuns. 
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Cinquè.- Donar compte del contingut de la present resolució al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri i publicar la designació en el Diari Oficial de la Generalitat i 
Butlletí Oficial de la Província. 

... 
 
 
- Decret núm. 1465/2021 de data 15 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3629/19, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pel Decrets d’Alcaldia núm. 763/2020, de 17 de febrer i 1637/2020, de 11 
de juny, es va procedir a designar els membres que, durant aquest mandat, havien 
d’integrar el Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i instrument de participació ciutadana en els 
assumptes municipals relacionats amb aquells àmbits d’activitat pública que afectin o 
es refereixin a la Dona. 
 
Atès que mitjançant instància – RE núm. 14424 de 12 d’abril de 2020 - l’entitat UGT 
Baix Llobregat ha sol·licitat modificar els seus representants  en aquest Consell i que, 
mitjançant instància – RE núm. 11682 de 22 de març de 2020-, l’entitat Associació de 
Veïns Barri Padró ha manifestat el seu desig de participar en aquest i ha proposat les 
persones que l’han de representar. 
 
Vist que segons l’informe emes per la Secretaria delegada del Consell Municipal de la 
Dona, una vegada comprovada la documentació, l’entitat Associació de Veïns Barri 
Padró compleix amb tots els requisits establerts al Reglament Orgànic d’aquest 
Consell de participació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 7 d’aquest Reglament Orgànic, 
els membres del Ple del Consell han de ser nomenats per l'Alcalde, mitjançant l'oportú 
decret, a proposta de les Entitats del sector. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides  
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nous membres integrants del Ple del Consell Municipal de la Dona 
de Cornellà de Llobregat, a l’entitat ciutadana que tot seguit es detalla, que actuarà 
representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
• Associació de veïns del Barri Padró 
 

Titular: senyora Teodora Redondo Delgado 
Suplent: senyora Montserrat Estaras Palomares 
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Segon.- Deixar sense efecte els nomenaments efectuats a favor de les senyores 
Susana Martínez Riveiro i Victoria Corbacho Arana, com a vocals titular i suplent, 
respectivament, del Ple del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat en 
representació de l’UGT Baix Llobregat, i designar en el seu lloc a les persones 
següents: 
 
• En representació de l’UGT Baix Llobregat 
 

Titular: senyora Xandra López Castell 
Suplent: senyora Lourdes Ruíz Domínguez 

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

... 
 
 
- Decret núm. 1553/2021 de data 20 d’abril 
... 
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3627/2019, de 30 de setembre, posteriorment 
modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 2492/2020, de 4 de setembre, es va procedir a 
designar als membres que havien d’integrar el Ple del Consell Municipal de 
Participació de Serveis Socials de Cornellà de Llobregat, òrgan sectorial de 
participació de caràcter permanent i competències de caire informatiu però no 
resolutiu, creat en conformitat amb el que disposaven llavors els articles 59 i 60 de la 
Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 4 de març d’enguany, el Departament Polítiques 
Socials, posa en coneixement d’aquesta Secretaria General que l’Entitat AECC-
CORNELLA, ha manifestat el seu desig de participar en aquest Consell i ha proposat 
les persones que l’han de representar. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, tenint constància que aquesta entitat es troba inscrita 
al Registre Municipal d’Entitats i en exercici de les atribucions que legalment té 
conferides,  



 
 

 
 

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

 

 11 

 
 
 

HE RESOLT 
 
Primer.- Designar nou membre integrant del Ple del Consell Municipal de Serveis 
Socials de Cornellà de Llobregat a l’entitat que tot seguit es detalla, que actuarà 
representada per les persones que així mateix s’especifiquen: 
 
• AECC-CORNELLA 
 

Titular: Sr. Bartolomé Jiménez Cazorla 
Suplent: Sra. Olga Lorca Serra 

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

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:24 al 00:00:43 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=24.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=24.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=24.0
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PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
PUNT TERCER.- APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE “REURBANITZACIÓ DE 
L’AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA DES DEL CARRER TRAVESSERA FINS LA 
URB. PISA”.- 

Aprovar inicialment el projecte 
“Reurbanització de l’avinguda 
República Argentina des del 
carrer Travessera fins la Urb. 
Pisa”. 

DICTAMEN 
... 
 
La Tinenta d’Alcalde de Presidència, previ dictamen favorable de la Comissió de 
Presidència i Economia 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals Proposa al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Vist el Projecte de Reurbanització de L’av. República Argentina des del Carrer 
Travessera fins La Urb. “PISA” amb un pressupost de 481.312,68 € (IVA no inclòs) i 
582.388,34 € (IVA inclòs) i redactat per l’ enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol de 
l’empresa CIVILSITE SLP. 
 
Vist l’informe emès l’arquitecta Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra. Emma 
Muñoz Serrano. 
 
Atès actualment que no existeix consignació pressupostària en el vigent pressupost de 
despeses. 
 
Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic, Medi 
Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en 
Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la 
Instrucció relativa als tràmits i documents a incorporar en determinants expedients 
sotmesos a l’aprovació de la junta de Govern Local i del Ple Municipal. 
 
Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 34 i següents del Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de 
juny, pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el 
projecte, i al procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de 
conservació i manteniment; els articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al 
contingut del projecte, respectivament, i 274, sobre la competència contractual dels 
Òrgans Locals, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 232 i 233 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en quant a l’elaboració 
del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la classificació de les obres i 
el contingut del projecte. 
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Atès que l’adopció del present acord, d’acord amb el que s’estableix a l’article 22 ñ) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és 
competència del Ple Municipal. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització de l’av. República 
Argentina des del Carrer Travessera fins La Urb. “PISA” amb un pressupost de 
481.312,68 € (IVA no inclòs) i 582.388,34 € (IVA inclòs) i redactat per l’ enginyer civil 
Sr. David Moreno i Pujol de l’empresa CIVILSITE SLP, amb la següent identificació 
electrònica: 
 
• Núm. ID: 2108740 
• Núm. Hash:  
 
8D0FB48E1B746CF224674275ADB55A0D46D3AA9C73C9DF1EC28B32B06E1AEB1F25
8BD2DF3014EC59F24D184CE28FCB26062B251ADA9254171769218BCBA8EC0E  
 
 
Segon.- Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte a informació pública mitjançant 
inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, pel període de trenta dies, així com al Butlletí d’Informació Municipal i al 
Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal que les persones que es considerin 
interessades puguin efectuar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que 
estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions al projecte, aquest 
s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Transparència per al seu coneixement i efectes, i 
donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons 
que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:00:44 al 00:05:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=44.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=44.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=44.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- DECLARAR D’INTERÈS ESPECIAL LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT DESTINAT A 51 HABITATGES DOTACIONALS 
PÚBLICS, A LA FINCA UBICADA AL PASSATGE DELS ROSERS-CARRER 
OLIVERAR 7 PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS I CONCEDIR UNA 
BONIFICACIÓ DEL 95% DE LA QUOTA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES SOL·LICITADES PER L’IMPSOL.- 

Declarar d’interès especial la 
construcció d’un edifici 
plurifamiliar destinat a 51 
habitatges dotacionals públics al 
passatge dels Rosers-c/Oliverar 7. 
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DICTAMEN 
... 
 
Vista la sol·licitud amb RGE número 7601, de data 1 de març de 2021, formulada pel 
senyor Amadeu Iglesias Unzué, amb NIF 36553772X, en representació de l’Institut 
Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), amb CIF P0800031G, 
per la qual sol·licita la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat destinat a 51 
habitatges dotacionals públics, a la finca ubicada a Passatge dels Rosers-Carrer 
Oliverar, 7, parcel.la UE7 del sector Bagaria-Alstom, d’aquesta ciutat. 
 
Vist l’informe tècnic de data 31 de març de 2021 emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de 
Política Territorial, en què refereix respecte a la finca esmentada el que es transcriu a 
continuació: 
 
“II. Classificació i qualificació del sòl:  
Parcel·la de Sol Urbà no consolidat, Sistema d’Habitatge Dotacional Públic (10hp). 
Comprèn les actuacions públiques d’habitatge destinades a satisfer els requeriments 
temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o d’emancipació 
justificades en polítiques socials definides, d’acord amb la Modificació del PGM per a 
la implantació del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic.” 
 
Vist també l’informe de data 4 de març de 2021 emès per la Cap Jurídic-Administratiu 
de Territori i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament, en què es refereix que es donen els 
requisits formals i les circumstàncies objectives perquè es pugui tramitar la 
bonificació sol·licitada en relació a la llicència d’obres majors presentada per 
l’IMPSOL per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat destinat a 51 habitatges 
dotacionals públics, a la finca ubicada a Passatge dels Rosers-Carrer Oliverar, 7, 
parcel.la UE7 del sector Bagaria-Alstom, d’aquesta ciutat. 
 
Vist l’informe de data 3 de març de 2021 emès per la Cap d’Obra Privada d’aquest 
Ajuntament, determinant la base imposable de l’ICIO segons el previst a l’art. 5.3 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost per a l’exercici 2021, en relació a la 
referida construcció. 
 
Vist el que preveu l’article 103.2.a) del TRLRHL respecte a la bonificació potestativa de 
fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 
2021 estableix una bonificació del 95% en relació a l’article 103.2.a) del TRLRHL, i en 
el seu segon paràgraf determina que es declaren d’especial interès o utilitat 
municipal, als efectes de sol·licitud de la referida bonificació, les construccions, 
instal·lacions, obres de rehabilitació i obres de nova edificació per a la implantació 
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dels equipaments, dotacionals o no, i habitatges de protecció oficial que es vagin a 
gestionar directament per una entitat de caràcter públic o per una entitat sense ànim 
de lucre. 
 
Vist que segons es determina als seus Estatuts, l’Institut Metropolità de Promoció del 
Sòl i de Gestió Patrimonial és una entitat pública empresarial local amb personalitat 
jurídica pròpia, i depenent de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
Atès el que determinen l’article 103.2.a) del TRLRHL i l’article 4.3 de l’Ordenança 
Fiscal núm. 5 reguladora de l’ICIO per a l’exercici 2021, respecte a la competència del 
Ple de la Corporació tant de la declaració d’especial interès de les obres, construccions 
o instal·lacions per concórrer circumstàncies socials, com de l’aprovació de la 
bonificació del 95% en aquest impost, mitjançant el vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. 
 
Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària al respecte. 
 
Per tot això, el President delegat de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, previ dictamen de la Comissió, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar d’interès especial la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat 
destinat a 51 habitatges dotacionals públics, a la finca ubicada a Passatge dels 
Rosers-Carrer Oliverar, 7, parcel.la UE7 del sector Bagaria-Alstom, d’aquesta ciutat, 
per concórrer circumstàncies socials. 
 
Segon.- Concedir una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, a aplicar en la liquidació que s’efectuï a l’IMPSOL com a subjecte 
passiu del referit impost, en relació a la construcció de l’edifici plurifamiliar abans 
referit. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Amadeu Iglesias Unzué, en representació de 
l’Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i a l’Àrea de 
Gestió de Política Territorial d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:05:05 al 00:06:12 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=305.0 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=305.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=305.0
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VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DEL 
CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2020 ELABORAT PER L’INTERVENTOR 
GENERAL.- 

Donar compte al Ple de l’Informe 
resum del Control Intern de 
l’exercici 2020 elaborat per 
l’Interventor General. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist l’informe resum del control intern de l’exercici 2020 elaborat per l’interventor 
general, de data 16 d’abril de 2021, en compliment d’allò que disposa l’article 37 del 
Reial Decret 424/2017, de  28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local. 
 
Atès que segons que disposa l’article 37 del Real Decret 424/2017, se n’ha de donar 
compte al ple d’aquest informe com a punt independent de l’ordre del dia, amb 
ocasió de l’aprovació del compte general. 
 
El sotasignant, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Donar compte al Ple de l’informe resum del control intern de l’exercici 2020 
elaborat per l’Interventor General, de data 16 d’abril de 2021, en compliment d’allò 
que disposa l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de  28 d’abril, pel que es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, en consonància al 
document que s’identifica electrònicament a continuació: 
 
NÚM. ID : 2253295 
NÚM. HASH:  
 
3AB01DA0E23BC7E3C3590A203FAF354EEB2FE55D7077B1076AB63C25E6757F2325C
E872B728D9E39E912075EE16F1137677738EFAD2EC1D6C5F8C87F2015E6BC 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:06:13 al 00:16:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=373.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Els reunits es donen per assabentats. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 
PUNT SISÈ.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ 
APROVADA PER SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 31 DE MAIG DE 2012, A 
L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I ECONÒMICA DE 
CORNELLA, SA, RELATIVA A DIVERSOS PROJECTE D’OBRA. 

Aprovar la liquidació de 
l’encomana de gestió aprovada 
per sessió plenària de data 31-05-
2012, a l’empresa municipal de 
Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, S.A., 
relativa a diversos projectes 
d’obra. 

DICTAMEN 
... 
 
Atès que en sessió plenària de data 29 de març de 2012, l’Ajuntament va crear i dotar 
econòmicament la partida pressupostària 0113.151B0.6190000 – Millora vialitat 
carrers i places, amb un import d’ 1.300.000,00 euros. 
 
Vist l’acord adoptat en sessió plenària de data 31 de maig de 2012, encomanant a 
l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, societat 
anònima, l’execució material de les obres, la direcció facultativa i la coordinació en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de les mateixes dels següents projectes 
d’obres: 
 
- Reurbanització del sector Pius XIIè al barri Centre, amb un pressupost d’execució 

per contracta de 369.875,11€ (IVA inclòs). 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=373.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=373.0
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- Reurbanització del carrer Miquel de Roncalí al barri Centre, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 306.190,74€ (IVA inclòs). 

- Reurbanització del carrer Josep Cuxart al barri Centre, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 394.730,13€ (IVA inclòs). 

- Reurbanització del carrer Jaume Cases al barri Centre, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 185.311,11€ (IVA inclòs). 

- Reurbanització parcial del carrer Cirerer al barri Sant Ildefons, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 35.423,06€ (IVA inclòs) 

 
Aquests imports seran finançats íntegrament per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Vist que en el propi acord plenari de data 31 de maig de 2012, estableix que un cop 
rebudes la totalitat de les obres es realitzarà la liquidació de l’encàrrec de gestió que 
no podrà ultrapassar la suma dels imports justificats amb les factures dels empresaris 
col·laboradors, les nòmines del personal contractat a l’efecte i les cotitzacions socials 
a càrrec de PROCORNELLÀ d’aquest personal, més els honoraris de direcció de les 
obres i de coordinació en matèria de seguretat i salut establerts en aquest acord, més 
la part percentual de les despeses generals i del benefici industrial establertes als 
projectes. 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia número 2880/2016, de 23 de juny de 2016, es van 
aprovar les certificacions úniques de PROCORNELLÀ que a continuació es detallen i 
pels imports corresponents, que justifiquen en part l’import abonat mitjançant Decret 
de l’Alcaldia núm.3933/12, de data 25 de juny de 2012: 
 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Cirerer .............................................................................  28.046,89 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Josep Cuxart ....................................................................  221.234,15 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Miquel de Roncalí ...........................................................  225.128,00 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Jaume Cases ....................................................................  110.472,70 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Pius XIIè ...........................................................................  311.551,54 € 
 
 Total:  .........................................................................................  896.433,28 euros 
 
 
Vist que en data 1 de desembre de 2016 es va procedir a la recepció de les totes les 
obres de reurbanització encomenades, mitjançant la signatura de les corresponents 
Actes de Recepció. 
 
Vista la diferència entre el preu dels projectes que fou de 1.300.000 euros i l’import 
realment executat i justificat, 896.433,28, hi ha una quantitat sobrant per import de 
403.566,72 euros, que als efectes de procedir a la liquidació de la encomana de gestió 
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aprovada per sessió plenària de data 31 de maig de 2012, l’empresa municipal de 
Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, societat anònima, haurà de 
reintegrar davant aquest Ajuntament. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Cap de l’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances 
i Administració d’Espai Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat 
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal. 
 
El president de la Comissió Informativa d’Acció Territorial i d’Espai Públic proposa a 
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de l’encomana de gestió aprovada per sessió plenària 
de data 31 de maig de 2012, l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i 
Econòmica de Cornellà, societat anònima l’execució material de les obres, la direcció 
facultativa i la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’execució de les 
mateixes dels projectes d’obres a continuació es relacionen, atenent que dites obres 
han estat degudament recepcionades per l’Ajuntament de Cornella de Llobregat: 
 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Cirerer .............................................................................  28.046,89 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Josep Cuxart ....................................................................  221.234,15 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Miquel de Roncalí ...........................................................  225.128,00 € 
• Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - 

carrer Jaume Cases ....................................................................  110.472,70 € 
Certificació d’obres única reurbanització carrers centre - carrer 

Pius XIIè .....................................................................................  311.551,54 € 
 
 Total:..........................................................................................  896.433,28 euros  
 
 
Segon.- Ordenar a la l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de 
Cornellà, societat anònima que procedeixi a la regularització econòmica de la 
liquidació d’enconama de gestió, procedint al reintegrament de la quantitat de 
403.566,72 euros, la diferència entre el preu dels projectes que fou de 1.300.000 
euros i l’import realment executat i justificat, 896.433,28 euros. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa Promoció Social, Urbana i Econòmica 
de Cornellà, societat anònima 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:16:49 al 00:19:04 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=1009.0 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 
 
PUNT SETÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ A LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA PROMOGUDA PER L’AMB I 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.- 

Aprovar l’adhesió a la Carta 
Alimentària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
promoguda per l’AMB i 
l’Ajuntament de Barcelona. 

DICTAMEN 
... 
 
Vist que L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es va adherir, en Ple municipal amb 
data 25 de setembre de 2019, a la Declaració de Sant Fruitós de Bages “Les ciutats i 
els pobles davant el repte de l’Agenda 2030” pel desenvolupament Sostenible i els 
acords que se’n derivin, assumint l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com 
a paradigma d’actuació. 
 
Vist que l’Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO), impulsada per 
l’Ajuntament de Cornellà i signada per prop de 40 agents socials i partits polítics de la 
ciutat el 25 de febrer de 2021, contempla entre els seus objectius i actuacions 
aquelles relacionades amb l’alimentació suficient i sana, entenent aquesta com un 
element necessari pel benestar social.  
 
Vist que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat treballa diferents projectes relacionats 
amb les polítiques alimentàries com la promoció del consum d’aliments de producció 
de proximitat. 
 
Vist què entre les atribucions delegades al Tinent d’Alcalde Regidor Delegat de 
Polítiques Mediambientals i Comunitàries son concretament les competències 
relacionades amb la gestió, direcció i control del medi ambient. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1009.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1009.0
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Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de data 16 de març de 2021. 
 
Vist l’informe de la Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat 
de data 16 d’abril de 2021. 
 
Atès el contingut dels articles 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i els articles 52 i 114 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. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona el present acord. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acords en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:19:05 al 00:24:48 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=1145.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmès a votació el dictamen és aprovat per unanimitat dels vint-i-quatre 
regidors i regidores presents en aquest moment. 
 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1145.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1145.0
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MOCIONS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
PUNT VUITÈ.- MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT EN 
EL CONSELL DE CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT.- 

Modificar la representació 
d’aquest Ajuntament en el 
Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de 
Cornellà de Llobregat. 

MOCIO 
... 
 
Atès que mitjançant acord adoptat pel Ple de 24 de juliol de 2019, posteriorment 
modificat mitjançant nous acords plenaris de 30 d’octubre de 2019 i de 27 de gener 
de 2021, aquest Ajuntament va procedir a nomenar als representants municipals en 
el Consell del Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, integrat 
per la Generalitat de Catalunya i diversos Ajuntaments, entre els quals es troba el 
d’aquesta ciutat.  
 
Atès que en data 23 de desembre de 2020, el Plenari del Consorci per a la 
Normalització Lingüística va aprovar el seu nou Reglament de règim interior, a fi 
d’adaptar-lo als nous Estatuts del CPNL aprovats pel Govern de la Generalitat en data 
10 de juliol de 2018, que al seu Capítol II, article 8.1.a), estableix que als consells de 
centre formats per un únic municipi, l’Ajuntament pot designar fins a quatre 
representants. 
 
Atès que aquestes noves previsions estatutàries i normatives generen la necessitat de 
modificar la representació d’aquest Ajuntament en el Consell del Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, reduint la seva representació en 
aquest a quatre membres. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la representació d’aquest Ajuntament en el Consell de Centre de 
Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat, que amb efectes del dia d’avui 
estarà integrada pels següents regidors/regidores: 
 
• Senyor Ot Garcia Ruíz 
• Senyora Teresa Vidal i Llargués. 
• Senyora Elisabet García Petit  
• Senyor Claudio Carmona Vargas 
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Segon.- Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats, així com a la 
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Director del 
CNL de Cornellà de Llobregat, 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. 

... 
 

PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:24:49 al 00:25:41 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=1489.0 
 
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, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 

Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1489.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1489.0
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ASSUMPTES URGENTS 

 
 
Tot seguit es fa avinent que, tot i no ser a l’ordre del dia i atesa la seva 
urgència, cal tractar l’assumpte següent: 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
URGENCIA PRIMERA.- DENEGAR, EN BASE A LES CONSIDERACIONS 
CONTINGUDES A L’INFORME TÈCNIC EMÈS PEL CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, LA PETICIÓ D’EXPROPIACIÓ FORMULADA PEL 
SENYOR GUILLERMO DE ARQUER GRIFOLL, I DEL CORRESPONENT FULL 
D’APREUAMENT, DE LA FINCA 1095, INSCRITA AL REGISTRE DE LA 
PROPIETAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, TOM 519, FOLI 116, INSCRIPCIÓ 
7ª.- 
 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada pels assistents que constitueixen 
la majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC   
 
URGENCIA PRIMERA.- DENEGAR, EN BASE A LES CONSIDERACIONS 
CONTINGUDES A L’INFORME TÈCNIC EMÈS PEL CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, LA PETICIÓ D’EXPROPIACIÓ FORMULADA PEL 
SENYOR GUILLERMO DE ARQUER GRIFOLL, I DEL CORRESPONENT FULL 
D’APREUAMENT, DE LA FINCA 1095, INSCRITA AL REGISTRE DE LA 
PROPIETAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, TOM 519, FOLI 116, INSCRIPCIÓ 
7ª.- 

Denegar petició expropiació 
formulada pel senyor Guillermo 
de Arquer Grifoll. 

MOCIO 
... 
 
Vist l’escrit presentat pel senyor Guillermo de Arquer Grifoll en data 20/01/2021, amb 
registre general d’entrada a l’Ajuntament núm. 2001, mitjançant el qual sol·licita que, 
en compliment i execució de la Sentència 241/2017, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.4 de Barcelona, es procedeixi per l’Ajuntament a acceptar el full 
d’apreuament presentat pel Sr. de Arquer Grifoll, en relació  a la finca 1095, inscrita al 
Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat, Tom 519, Llibre 519, Foli 116, 
Inscripció 7ª, fixant la seva valoració un valor d’expropiació de 595.703,38€ més un 
5% de premi d’afecció. La sol·licitud es correspon amb una resta de la finca, 
anomenada Pieza 2, en la descripció registral de la finca. 
 
Vist que segons consta a la documentació obrant al Departament Jurídic-
Administratiu de Política Territorial i Sostenibilitat en data 19 de març de 2018 va 
tenir entrada a l’Ajuntament còpia de la resolució ferma dictada en el recurs 
contenciós anteriorment indicat. L’esmentada sentencia estimava en part el recurs 
interposat pel senyor De Arquer Grifoll, ordenant a aquesta Administració l’admissió 
formulada per l’actora de l’advertiment d’expropiació, per ministeri de la Llei, de la 
finca anteriorment esmentada,  de conformitat amb allò previst a l’art. 114 del Decret 
Legislatiu 1/2010, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, de data  26 d’abril 
d’enguany, obrant a l’expedient, que en les seves conclusions indica entre d’altres, el 
següent: 
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• De la documentació aportada a l’expedient no es por determinar la ubicació de la 

“Pieza 2” al·ludida, cabdal per tal de tramitar l’expedient amb el rigor necessari. 
 
• Amb mancança de localització dels terrenys no es pot determinar si estem dins 

dels supòsits taxats de l’article 114 que exclouen la possibilitat de portar la finca a 
expropiació. Es desconeix la seva classificació i qualificació Urbanística. En cas de 
pertànyer a un Polígon d’actuació o un sector de planejament urbanístic o els 
supòsits de l’apartat 4 de l’article, no seria procedent continuar la tramitació de 
l’expedient per estar expressament exclosos del procés expropiatori. 

 
• La segregació de la finca matriu per incorporació a la Reparcel·lació del Poligon I – 

Almeda va ser de 14.272m2 que el composen de 13.819m2 de principal més dos 
porcions, la nord amb 358m2 i la sud amb 95 m2 per evitar deixar peces sense 
funcionalitat pròpia. Aquestes superfícies ja varen forma part de la justa 
equidistribució de beneficis i càrregues en el desenvolupament del polígon i 
introduir-les en un tràmit d’expropiació suposaria una doble indemnització. 
D’altra banda, la localització d’aquestes peces impossibilita la tesi de la part de 
que hi ha part de finca sense expropiar al nord de la mateixa. Tota la vesant Nord 
va formar part de la Reparcel·lació. 

 
• En altra ocasió la propietat afirma que per “moviments de la Ronda” ha aparegut 

aquesta “Peça 2”. en cas de certesa, encara estar per determinar aquest 
moviment com afectaria la seva classificació i qualificació Urbanística. També 
s’hauria de determinar la ubicació, l’extensió, els radis de curvatura,... en 
definitiva definir el “moviment” que, amb imprecisió de la definició, amb la 
geometria de la via i la petita mida de la peça en relació la gran mida de la via, es 
fa estrany que afecti al terreny amb la geometria definida pel sol·licitant (triangle). 
Es tractaria més d’una variació de viari local, fet que no s’ha produït. 

 
• El que SI resulta la documentació existent seria una part sense expropiar en 

quantitat de 450m2 que en tot cas no corresponen per la seva ubicació amb 
terrenys susceptibles d’expropiacions per part de l’Ajuntament de Cornellà, i que 
podria estar ubicada a la vessant sub de la parcel·la 1095, respecte dels quals 
aquest Ajuntament no té competències expropiatòria, havent en conseqüència de 
derivar el full d’apreuament a l’administració corresponent. 

 
• Sense ubicació precisa no es pot portar a terme valoració de la peça. 
 
Atès allò previst a l’art. 110  del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
respecte dels supòsits legitimadors de les expropiacions per raons urbanístiques i 114 
del mateix text normatiu, en relació als expedients d’expropiació per ministeri de la 
Llei, quant a la possibilitat de què els titulars dels terrenys destinats a sistemes 
urbanístics que no estiguin inclosos, a efectes de llur gestió, en un polígon d’actuació 
urbanística o en un sector de planejament, poden advertir l’Administració competent 
llur propòsit d’iniciar expedient d’apreuament. 
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Atès allò previst als articles 22 i 47 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i 
els articles 52 i 114 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. 
 
Vist l’informe en sentit favorable de la Cap Jurídica i Administrativa de Política 
Territorial i Sostenibilitat de data 27 d’abril de 2021, obrant a l’expedient. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Denegar, en base a les consideracions contingudes a l’Informe tècnic emès  
pel Cap de l’Àrea de Gestió de Política Territorial, la petició d’expropiació formulada 
pel senyor Guillermo de Arquer Grifoll, i del corresponent full d’apreuament, de la 
finca 1095, inscrita al Registre de la Propietat de Cornellà de Llobregat, Tom 519, Foli, 
116, Inscripció 7ª. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució als interessats pel seu coneixement i efectes. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:25:42 al 00:30:47 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=1542.0 
 
 
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. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1542.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1542.0
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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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
 
 
 

 
II 
 

PART DE CONTROL 
 
 
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS 
 
 
PUNT PRIMER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER 
REFERMAR EL COMPROMÍS AMB EL “REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA 
LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT” I PER 
FOMENTAR LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ.- 

Moció ERC/AM, per refermar el 
compromís amb el “Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana a 
l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat” i per fomentar la 
millora del coneixement del 
català. 
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MOCIÓ 
... 
 
La situació lingüística de Cornellà de Llobregat, com la del Baix Llobregat i el conjunt 
de Catalunya dista molt de la plena normalització lingüística que es va impulsar amb 
la restitució de la Generalitat i de l’ús del català en les institucions i en el sistema 
educatiu. 
 
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada 
pels poders jurídics i polítics estatals des de fa segles i intensificada durant la 
dictadura franquista. Tret del breu període de la Segona República, l’ús del català ha 
estat activament reprimit i perseguit fins a una data tan recent com és l’any 1978.  
 
Durant la transició, marcada per les mobilitzacions de gran part de la societat 
catalana, es va assolir un ampli consens social, amb una aposta clara per l’oficialitat 
plena de la llengua catalana, la normalització dels mitjans de comunicació en la 
llengua pròpia del país i una única xarxa escolar amb el català com a llengua 
vehicular. 
 
Des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de 1979, la llengua catalana està 
reconeguda com a oficial amb totes les conseqüències Una de les més importants és 
la plena validesa i eficàcia dels textos oficials emesos en català. 
 
La Llei 1/1998 de política lingüística és fruit del consens i explicita la voluntat política 
de la Generalitat de Catalunya de continuar impulsant el procés de normalització 
lingüística en tots els segments de la vida social arreu dels territoris de parla 
catalana. Si bé s’ha avançat cap a una major cohesió social, coneixement, prestigi i ús 
de la llengua, el català encara queda lluny de tenir un nivell de salut acceptable 
 
Cal garantir, com es va acordar per una immensa majoria al Parlament, el 7 de gener 
de 1998, que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús preferent 
de l’administració i als mitjans de comunicació públics. El paper dels ajuntaments del 
país és clau en la tasca de normalitzar l’ús públic del català. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cornellà, el 25 de maig de 2005 va aprovar el Reglament 
per a l’ús de la llengua catalana, que garanteix que el català sigui la llengua d’ús 
normal en l’administració local i que l’Ajuntament fomenti el seu ús per tal que tota la 
ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua. 
 
A l’article 1 d’aquest Reglament s’hi estableix, que les empreses públiques de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i les empreses que gestionin o explotin 
indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o qualsevol altra 
fórmula de les regulades a la normativa de règim local, han d’emprar normalment el 
català en llurs actuacions i documentació internes, en la relació entre elles i amb les 
administracions públiques, i en la retolació, en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i 
en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin. I també han 
d’emprar normalment el català en les comunicacions i les notificacions, incloses les 
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factures i els altres documents de tràfic, adreçades a persones residents en l’àmbit 
lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà o, si és el 
cas, en català, si ho demanen. I que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat vetlla 
perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis, 
fundacions o altres formes de relació, s’hi apliquin els criteris establerts en aquest 
Reglament. 
 
El capítol II del Reglament diu que: D’acord amb el que estableix l’article 9.1 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
ha d’emprar normalment el català per a les tasques i relacions... 
 
Al capítol VI del Reglament, sobre avisos, publicacions i activitats públiques, a l’article 
13, es recull que la retolació pública de tota mena s’ha de redactar normalment en 
català. I a l’article 15.1, es recull que es garanteix el català com a llengua preeminent 
als butlletins informatius. Els llibres, els cartells i publicacions sectorials que editi 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, com també els missatges que s’emetin a 
través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s’han de fer en català, 
llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la 
llengua dels destinataris. 
 
Alhora, a l’article 23, del capítol IX del Reglament, de la selecció, provisió i el 
reciclatge del personal, s’exposa que les persones responsables dels diferents òrgans 
de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb el Centre de Normalització 
Lingüística, han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa 
en es seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el 
desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o 
adreçades als administrats i que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb 
el Centre de Normalització Lingüística, facilitarà la formació de llengua catalana a tot 
el personal funcionari que no tingui els coneixements necessaris per exercir les seves 
funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d’altres especialitats. 
 
Malauradament, i des de fa molt de temps, alguns d’aquests preceptes s’han anat 
relaxant i en certes ocasions, s’han deixat d’aplicar. 
 
És freqüent trobar errades gramaticals i ortogràfiques en documents oficials i 
campanyes publicitàries realitzades per l’Ajuntament de Cornellà i pels seus 
organismes autònoms i entitats públiques empresarials municipals, que s’han anat 
normalitzant i, en alguns casos, no es garanteix l’atenció a la ciutadania en català. 
 
En altres ocasions, sobretot en els organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials municipals, els documents, comunicats o informes són redactats en 
castellà, quan no és la llengua d’ús normal de l’administració. 
 
Atès que cal seguir treballant per al foment i l’ús de la llengua catalana a Cornella. 
 
El Grup Municipal d’ERC-AM proposa al ple els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Cornellà amb la plena 
normalització de la llengua catalana aplicant el “Reglament d’ús de la llengua 
catalana a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat”, vigent des del 25 d’agost del 
2005, i ser fidel al seu esperit de fer ús normal i preferent del català. 
 
Segon.- Garantir que la documentació, les comunicacions, les campanyes publicitàries 
i de sensibilització pública i la retolació de l’Ajuntament de Cornellà i les institucions i 
empreses que en depenen, estiguin redactades en català, sense que hi hagi errades 
gramaticals, ortogràfiques o sintàctiques. 
 
Tercer.- Que l’Ajuntament, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística del qual 
forma part, impulsi i fomenti l’ús i l’aprenentatge del català a Cornellà, per tal de 
garantir entre d’altres: 
 
• La potenciació de l’activitat del Centre de Normalització Lingüística. 
 
• Que l’administració local empri l’ús del català normalment seves tasques i 

relacions, documentació, comunicacions internes i externes, així com vetlli perquè 
el seu personal i dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials 
municipals, tinguin la formació necessària, a fi de garantir i millorar la capacitat 
d’oferir un servei i un tracte a la ciutadania també en català. 

 
• El foment de l’ús i el reconeixement del català al comerç i a les entitats de la 

ciutat. 
 
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Participació, 
al CNL de Cornellà i als organismes autònoms i entitats públiques empresarials 
municipals. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:30:48 al 00:42:58 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=1848.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1848.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=1848.0
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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 d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
 
PUNT SEGON.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ERC/AM, PER AL 
RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL PERINATAL, GESTACIONAL I NEONATAL.- 

Moció ERC/AM, per al 
reconeixement públic del dol 
perinatal, gestacional i neonatal. 

MOCIÓ (Inclou correcció efectuada verbalment per part del Grup proponent) 
... 
 
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt 
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segon les dades, 
l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24 h i 
96 entre el dia 1 i els 28 dies. 
 
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant 
l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la 
gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 
28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el naixement, o les morts 
dels nounats fins als 28 dies de vida. 
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La mort d’una gestant o infant acabat de néixer, segueix sent un tema tabú en la 
nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que 
pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar 
aquest dolor. 
 
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i 
d’entitats, que aquet dol perinatal, o “dol no reconegut” a poc a poc disposa de més 
visibilitat, reconeixement social i també mèdic, davant les pèrdues d’un fill o filla. Avui 
hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en tot 
moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix procés, i 
fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema. I 
també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar 
aquest fet i acompanyar les famílies. 
 
També són cada vegada més nombroses els ajuntaments del nostre país que, 
compromesos amb el fe, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement 
per les pèrdues perinatals, gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest 
reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les famílies. Es 
tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i l’acompanyament de 
les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després del part. 
Fins i tot alguns ajuntaments duen a terme activitats conjuntes en memòria un cop 
l’any i possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un 
enterrament individual. 
 
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un 
espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues 
d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional 
i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-AM de Cornellà de Llobregat, 
proposa l’adopció dels següent: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Dotar al municipi de Cornellà de Llobregat, d’un espai de suport i confort per 
a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en 
forma d’espai físic al cementeri municipal o un altres espai adequat, i d’altres 
estratègies d’acompanyament. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, es compromet a donar a conèixer 
l’existència d’aquest espai físic, i fer difusió, a través dels seus mitjans de 
comunicació, de la creació d’aquest espai de dol. 
 
Tercer.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, 
gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i 
acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions. 
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Quart.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en 
record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i 
neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest 
tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies que es trobin en questes 
situacions. 
 
Cinquè.- Traslladar els acords d’aquesta moció al Consell de la Dona, a Dol a 
Contracor Associació del Dol per Interrupció de l'Embaràs, Associació Petits Amb Llum 
i a l’Associació Umamanita. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 00:42:59 al 01:02:16 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=2579.0 
 
 
 
VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=2579.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=2579.0
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
 
PUNT TERCER.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’EC-MC-ECG I 
PODEMOS, EN COMMEMORACIÓ DEL 90È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA.- 

Moció EC-MC-ECG i PODEMOS, en 
commemoració del 90è aniversari 
de la proclamació de la Segon 
República Espanyola. 

MOCIÓ 
... 
 
El 14 d’abril de 2021 es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República 
Espanyola, després d’unes eleccions municipals en les que els partits republicans van 
guanyar en les principals àrees urbanes, gràcies a un programa alternatiu i de canvi 
social que trencava amb la vella Espanya cacic de la Restauració. 
 
La seva Constitució, una de les més democràtiques i avançades d’aquell temps a 
Europa, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors de 
tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”. 
 
Entre els seus principals avenços socials, cal destacar que la Segona República va 
obrir la porta a la participació política de les dones, conquerint el dret a vot, i l’any 
1932 participant per primera vegada en unes eleccions, amb dones que van ocupar 
càrrecs públics, fins i tot amb la nominació d’una ministra, Frederica Montseny, per 
primera vegada. En aquest període es va aprovar el matrimoni civil o el dret al divorci, 
que va permetre a les dones de la República iniciar la seva emancipació i la conquesta 
de drets vers la igualtat. També assenyalar que la Generalitat de Catalunya va 
aprovar un decret publicat el gener del 1937 pel qual es legalitzava l’avortament a 
Catalunya. 
 
També es va avançar en matèria educativa i cultural, establint i democratitzant uns 
pilars socials bàsics, es va entomar la reforma agrària, es va donar protagonisme al 
moviment obrer, així mateix, la Constitució de 1931 recull la separació entre l’Estat i 
l’Església i la fi dels seus privilegis, durant la República es van instaurar mesures pel 
control democràtic dels cossos armats, entre altres. Per altra banda, es va donar una 
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resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, aprovant-se els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i la confirmació electoral de l’estatut de Galícia. 
 
En definitiva, l’advertiment de la Segona República es va traduir en avenços per 
transformar la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i col·lectives, i per 
la consecució de la justícia social. 
 
El cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 va truncar tot aquest procés, i de la primavera 
republicana es va passar, després d’una cruenta guerra civil, a la llarga nit de la 
dictadura franquista. Centenars de milers d’antifeixistes mortes, torturades, 
empresonades i exiliades i quaranta anys de repressió sense que avui, encara, s’hagi 
fet justícia ni a les víctimes del franquisme, ni a les de la transició. 
 
El 14 d’abril ha de ser una data per reivindicar tant la memòria històrica democràtica 
d’aquells homes i dones, com la plena vigència dels valors republicans, la Llibertat, la 
igualtat, la Fraternitat, que també inclouen, òbviament, el dret a escollir el model 
d’Estat, i en conseqüència, el dret a escollir-ne democràticament el cap d’Estat. 
 
Joan Carles de Borbó va arribar a ser rei per la voluntat de Franco. El dictador va 
imposar al poble la forma d’Estat. A la mort d’aquest no es va permetre al poble votar 
democràticament i de manera separada si desitjava monarquia o república al 
referèndum de la Constitució de 1978. La possible victòria de l’opció republicana 
hagués suposat el trencament amb el franquisme i la seva impunitat, i amb els 
privilegis instaurats per la dictadura i la seva corrupció. 
 
És hora, 43 anys després de la consulta de la Constitució i amb una societat política, 
social i generacionalment molt diferent, i partint de l’existència d’una realitat 
plurinacional, que la ciutadania pugui decidir sobre el model polític i institucional 
territorial i escollir la forma d’Estat, pronunciant-se democràtica i lliurament en un 
referèndum clar si vol tenir una monarquia o vol instaurar la III República. 
 
Els esdeveniments dels darrers anys al voltant de la Casa Reial, en especial del Rei 
Emèrit, defraudador i corrupte, posen de manifest que no es pot seguir furtant la 
societat aquest debat i decisió sobre quin model d’Estat volem. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la 
igualtat, la justícia social, l’estat laic, les llibertats i els drets humans o la 
plurinacionalitat de l’Estat. 
 
Segon.- Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament de commemorar, cada 14 d’abril, 
la Segona República Espanyola, fent exposició pública de l’ensenya republicana a la 
façana de l’Ajuntament, com fan altres consistoris a Catalunya. 



 38 

 
Tercer.- Instar el Congrés dels Diputats a iniciar un debat sobre les vies possibles per 
exercir el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en conseqüència el dret a 
escollir-ne el cap d’Estat. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i Diputades, al Senat, al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, a l’Associació d’Ex-Presos Polítics del Franquisme, a 
l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, al Col·lectiu 
Republicà del Baix Llobregat i a l’Associació Ateos i Republicanos, també a les entitats 
municipalistes de Catalunya FMC i ACM. 

... 
 
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 16419: 
... 
 
De la part expositiva: 
 
Al paràgraf 7è, suprimir des de “la fraternitat”, fins a “el cap d’Estat”. 
 
Suprimir el paràgraf 8è, 9è i 10è. 
 
 
Als acords: 
 
Al segon acord, suprimir des de “fent exposició pública” fins a “Catalunya”, i 
substituir-ho pel següent: “homenatjant els valors democràtics de la República, i 
sempre que hi hagi consens, estudiar ubicar a un equipament o espai municipal, la 
bandera en record de la 2a República”. 
 
Eliminar el tercer acord. 

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

• Esmena núm. 2 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 16532: 
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... 
 
Esmena d’Addició del Primer Acord: 
 
Primer.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la 
igualtat, la justícia social, l’estat laic, les llibertats i els drets humans o la 
plurinacionalitat de l’Estat i el dret a l’autodeterminació dels pobles. 

... 
 

• Esmena núm. 3 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 16532: 
... 
 
Esmena Addició nou Acord Tercer i renumeració dels següents: 
 
Tercer.- Iniciar les reunions, per establir un espai públic de record de la 2a República, 
tal com es va acordar el 2006 i es va ratificar l’any 2016, i elaborar una proposta per 
recordar i refermar els valors republicans anualment amb motiu del 14 d’abril en un 
espai de la ciutat, per tal de retre homenatge a totes les persones que van creure i 
van defensar l’Estat Republicà. 

... 
 

• Esmena núm. 4 presentada pel Grup Municipal d’ERC/AM amb registre 
d’entrada 16532: 
... 
 
Esmena d’Addició d’un nou Quart i Cinquè Acord i renumeració dels següents: 
 
Quart.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les 
reformes necessàries per poder: 
 
• Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats 

corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades 
o hagin sigut part activa. 

 
• Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al 

Tribunal Suprem. 
 
• Derogar els delictes de calúmnies i injúries contra la Corona, i anul·lar les causes i 

sentències per aquests delictes. 
 
• Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Real. 
 
• Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita. 
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Cinquè.- Declarar la figura de Juan Carlos de Borbón, ex monarca espanyol, com a 
persona non grata dins de la ciutat de Cornellà per la representació del règim 
franquista com per la seva actuació presumptament delictiva. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:02:17 al 01:30:40 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=3737.0 
 
 
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 de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargues, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=3737.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=3737.0
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VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal d’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, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
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. 
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Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, 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, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
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MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
El 14 d’abril de 2021 es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República 
Espanyola, després d’unes eleccions municipals en les que els partits republicans van 
guanyar en les principals àrees urbanes, gràcies a un programa alternatiu i de canvi 
social que trencava amb la vella Espanya cacic de la Restauració. 
 
La seva Constitució, una de les més democràtiques i avançades d’aquell temps a 
Europa, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors de 
tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”. 
 
Entre els seus principals avenços socials, cal destacar que la Segona República va 
obrir la porta a la participació política de les dones, conquerint el dret a vot, i l’any 
1932 participant per primera vegada en unes eleccions, amb dones que van ocupar 
càrrecs públics, fins i tot amb la nominació d’una ministra, Frederica Montseny, per 
primera vegada. En aquest període es va aprovar el matrimoni civil o el dret al divorci, 
que va permetre a les dones de la República iniciar la seva emancipació i la conquesta 
de drets vers la igualtat. També assenyalar que la Generalitat de Catalunya va 
aprovar un decret publicat el gener del 1937 pel qual es legalitzava l’avortament a 
Catalunya. 
 
També es va avançar en matèria educativa i cultural, establint i democratitzant uns 
pilars socials bàsics, es va entomar la reforma agrària, es va donar protagonisme al 
moviment obrer, així mateix, la Constitució de 1931 recull la separació entre l’Estat i 
l’Església i la fi dels seus privilegis, durant la República es van instaurar mesures pel 
control democràtic dels cossos armats, entre altres. Per altra banda, es va donar una 
resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, aprovant-se els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i la confirmació electoral de l’estatut de Galícia. 
 
En definitiva, l’advertiment de la Segona República es va traduir en avenços per 
transformar la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i col·lectives, i per 
la consecució de la justícia social. 
 
El cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 va truncar tot aquest procés, i de la primavera 
republicana es va passar, després d’una cruenta guerra civil, a la llarga nit de la 
dictadura franquista. Centenars de milers d’antifeixistes mortes, torturades, 
empresonades i exiliades i quaranta anys de repressió sense que avui, encara, s’hagi 
fet justícia ni a les víctimes del franquisme, ni a les de la transició. 
 
El 14 d’abril ha de ser una data per reivindicar tant la memòria històrica democràtica 
d’aquells homes i dones, com la plena vigència dels valors republicans, la Llibertat, la 
igualtat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció dels 
següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la 
igualtat, la justícia social, l’estat laic, les llibertats i els drets humans o la 
plurinacionalitat de l’Estat. 
 
Segon.- Reiterar el compromís d’aquest Ajuntament de commemorar, cada 14 d’abril, 
la Segona República Espanyola, homenatjant els valors democràtics de la República, i 
sempre que hi hagi consens, estudiar ubicar a un equipament o espai municipal, la 
bandera en record de la 2a República. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
Diputats i Diputades, al Senat, al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica, a l’Associació d’Ex-Presos Polítics del Franquisme, a 
l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, al Col·lectiu 
Republicà del Baix Llobregat i a l’Associació Ateos i Republicanos, també a les entitats 
municipalistes de Catalunya FMC i ACM. 

... 
 
 
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, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Abstenció: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT QUART.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, RELATIVA A LA 
PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ D’UN PARC FIX DE SEGURETAT VIÀRIA A LA 
NOSTRA CIUTAT.- 

Moció Cs, relativa a la proposta 
d’instal·lació d’un parc infantil fix 
de seguretat vial a la nostra 
ciutat. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El modelo de medios de transporte y de desplazamiento en nuestra ciudad está 
cambiando y su progresión está enfocada a la utilización cada vez más habitual por 
parte de nuestros vecinos de vehículos de movilidad personal, tales como la bicicleta 
o el patinete eléctrico. Este tipo de vehículos comparten en numerosas ocasiones la 
vía pública con vehículos de tracción mecánica y su convivencia y siniestralidad está 
íntimamente relacionada con un buen conocimiento de las normas de circulación. 
 
Nuestro consistorio fue pionero en la regulación con Ordenanza propia de circulación 
de vehículos y viandantes que especifica toda la normativa que han de cumplir los 
VMP para poder circular por la ciudad. 
 
Que este conocimiento se facilite desde la infancia y este se adquiera el aprendizaje 
mediante prácticas vinculadas con el juego, es una buena estrategia para promover 
actitudes cívicas en el uso de estos medios de transporte con VMP y evitar futuros 
conflictos en la calzada y accidentes que puedan ocasionar graves lesiones e incluso 
desenlaces aún peores. 
 
Del mismo modo, el conocimiento de la seguridad vial y de la propia ordenanza 
podría incidir directamente en la disminución de denuncias. La Guardia Urbana 
impuso más de 500 denuncias hasta noviembre de 2020 sólo a patinetes eléctricos en 
Cornellà por saltarse la ordenanza de circulación. 
 
Si bien la Guardia Urbana desempeña una gran labor en los centros educativos a 
través de sus programas de educación vial, con clases teóricas y prácticas con 
circuitos de educación vial portátiles, o anteriormente a la pandemia como se venía 
haciendo en el stand propio de la Guardia Urbana en la Fira de Nadal, desde nuestro 
Grupo Municipal creemos que la instalación de un parque de educación vial fijo en 
nuestra ciudad puede poner al alcance de las familias de Cornellá, de los colegios e 
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institutos y de las entidades y asociaciones a cualquier hora del día la instrucción de 
los más pequeños en una materia tan útil en la vida cotidiana como es la seguridad 
vial. Por otra parte, consideramos que es este parque debe quedar a también a la 
disposición de la Guardia Urbana para establecer, en su caso, un calendario de 
actividades en los mismos, con el conjunto de entidades y asociaciones de la ciudad, 
así como los colegios e institutos. 
 
Este tipo de parques no requieren de grandes infraestructuras, más allá de una 
extensión razonable en la que se pueda diseñar un circuito con sus correspondientes 
señales viales, su coste no es elevado y los beneficios para la ciudadanía pueden ser 
significativos. Progresivamente, y si esta experiencia piloto en nuestra ciudad es 
positiva, se puede ampliar o implantar más de uno, pero sería conveniente una 
primera experiencia para medir el éxito de la misma y posteriormente ampliar si fuera 
necesario. 
 
Por todo ello, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que se elabore el estudio de una prueba piloto para la instalación de un 
parque infantil fijo de educación vial por parte de los técnicos de movilidad del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y que pueda ser presentar en el plazo máximo 
de seis meses en el plazo máximo de seis meses en el Consejo Municipal de Seguridad 
dicha la propuesta. 
 
Segundo.- Estudiar la mejor ubicación para la prueba piloto de parque infantil fijo de 
educación vial y su posterior instalación. Para ello podrán ser tenidas en cuenta 
ubicaciones como parques de gran extensión (Can Mercader, Canal de la Infanta, 
Parque de las Aguas) u otros espacios de titularidad municipal que tengan unas 
dimensiones adecuadas para este propósito. 
 
Tercero.- Reforzar la campaña informativa sobre la Ordenanza propia de circulación 
de vehículos y viandantes que especifica toda la normativa que han de cumplir los 
VMP para poder circular por la ciudad. 
 
Cuarto.- Informar de la presente moción a los diferentes Consejos Municipales de la 
ciudad y en los medios de comunicación municipales. 

... 
 
 
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 16496: 
... 
 
Esmena de Supressió i Modificació al títol de la moció: 
 
Moció del grup polític de C’s relativa a la proposta d’instal·lació d’un parc infantil fix 
de seguretat vial viària a la nostra ciutat. 
 
 
Esmena d’Addició i Supressió a l’Exposició de motius, al Cinquè Paràgraf: 
 
“la instal·lació d’un parc d’educació vial viària fix a la nostra ciutat pot posar a l’abast 
de les famílies de Cornellà, de les escoles i instituts, de les entitats i associacions i de 
la ciutadania en general, a qualsevol hora del dia, la instrucció dels més petits, en 
una matèria tan útil la vida quotidiana com és la seguretat vial viària”. 
 
 
Esmena de Supressió i Modificació del Primer Acord: 
 
Primer.- Que s’elabori un estudi d’una prova pilot per a la instal·lació d’un parc 
infantil fix d’educació vial viària per part dels tècnics de mobilitat de l’Ajuntament de 
Cornellà i que es pugui presentar en el termini màxim de sis mesos al Consell 
Municipal de Seguretat. 
 
 
Esmena de Supressió i Modificació del Segon Acord: 
 
Segon.- Estudiar la millor ubicació per la prova pilot del parc infantil fix d’educació 
vial viària i la seva posterior instal·lació. Es tindran en compte espais de la ciutat que 
tinguin unes dimensions adequades per a aquest propòsit, excloent els actuals 
parcs i zones verdes de la ciutat. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:30:41 al 01:51:10 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=5441.0 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=5441.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=5441.0


 48 

 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 1 DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC/AM 
 
L’esmena és acceptada pel Grup Municipal de Cs, i d’acord a l’article 133 del 
ROM, queda incorporada a la Moció. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El modelo de medios de transporte y de desplazamiento en nuestra ciudad está 
cambiando y su progresión está enfocada a la utilización cada vez más habitual por 
parte de nuestros vecinos de vehículos de movilidad personal, tales como la bicicleta 
o el patinete eléctrico. Este tipo de vehículos comparten en numerosas ocasiones la 
vía pública con vehículos de tracción mecánica y su convivencia y siniestralidad está 
íntimamente relacionada con un buen conocimiento de las normas de circulación. 
 
Nuestro consistorio fue pionero en la regulación con Ordenanza propia de circulación 
de vehículos y viandantes que especifica toda la normativa que han de cumplir los 
VMP para poder circular por la ciudad. 
 
Que este conocimiento se facilite desde la infancia y este se adquiera el aprendizaje 
mediante prácticas vinculadas con el juego, es una buena estrategia para promover 
actitudes cívicas en el uso de estos medios de transporte con VMP y evitar futuros 
conflictos en la calzada y accidentes que puedan ocasionar graves lesiones e incluso 
desenlaces aún peores. 
 
Del mismo modo, el conocimiento de la seguridad vial y de la propia ordenanza 
podría incidir directamente en la disminución de denuncias. La Guardia Urbana 
impuso más de 500 denuncias hasta noviembre de 2020 sólo a patinetes eléctricos en 
Cornellà por saltarse la ordenanza de circulación. 
 
Si bien la Guardia Urbana desempeña una gran labor en los centros educativos a 
través de sus programas de educación vial, con clases teóricas y prácticas con 
circuitos de educación vial portátiles, o anteriormente a la pandemia como se venía 
haciendo en el stand propio de la Guardia Urbana en la Fira de Nadal, desde nuestro 
Grupo Municipal creemos que la instalación de un parque de educación viaria fijo en 
nuestra ciudad puede poner al alcance de las familias de Cornellá, de los colegios e 
institutos y de las entidades y asociaciones y de la ciudadanía en general, la 
instrucción en una materia tan útil en la vida cotidiana como es la seguridad viaria. 
Por otra parte, consideramos que es este parque debe quedar a también a la 
disposición de la Guardia Urbana para establecer, en su caso, un calendario de 
actividades en los mismos, con el conjunto de entidades y asociaciones de la ciudad, 
así como los colegios e institutos. 
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Este tipo de parques no requieren de grandes infraestructuras, más allá de una 
extensión razonable en la que se pueda diseñar un circuito con sus correspondientes 
señales viales, su coste no es elevado y los beneficios para la ciudadanía pueden ser 
significativos. Progresivamente, y si esta experiencia piloto en nuestra ciudad es 
positiva, se puede ampliar o implantar más de uno, pero sería conveniente una 
primera experiencia para medir el éxito de la misma y posteriormente ampliar si fuera 
necesario. 
 
Por todo ello, el Grupo Político Municipal de Ciutadans propone al pleno del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat adoptar los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Que se elabore el estudio de una prueba piloto para la instalación de un 
parque fijo de educación viaria por parte de los técnicos de movilidad del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y que pueda ser presentar en el plazo máximo 
de seis meses en el Consejo Municipal de Seguridad dicha la propuesta. 
 
Segundo.- Estudiar la mejor ubicación para la prueba piloto de parque infantil fijo de 
educación viaria y su posterior instalación. Se tendrán en cuenta espacios de la ciudad 
que tengan unas dimensiones adecuadas para este propósito, excluyendo los actuales 
parques y zonas verdes de la ciudad. 
 
Tercero.- Reforzar la campaña informativa sobre la Ordenanza propia de circulación 
de vehículos y viandantes que especifica toda la normativa que han de cumplir los 
VMP para poder circular por la ciudad. 
 
Cuarto.- Informar de la presente moción a los diferentes Consejos Municipales de la 
ciudad y en los medios de comunicación municipales. 

... 
 
 
VOTACIÓ DE LA MOCIÓ RESULTANT 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
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 CINQUÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CS, PER A 
INSTAL·LAR AIXETES AUTOMÀTIQUES ALS LAVABOS DE LES DEPENDÈNCIES I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.- 

Moció Cs, per a instal·lar aixetes 
automàtiques als lavabos de les 
dependències i instal·lacions 
municipals. 

MOCIÓ 
... 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las enfermedades infecciosas pueden ser producidas por cualquier patógeno, existen 
diferentes tipos de infecciones, unas más leves y otros más graves y mortales. Uno de 
los principales puntos que determinan la virulencia de la enfermedad es el “huésped”, 
puesto que no es el mismo una persona sana que una que no lo está. El Sars-Cov2 
(coronavirus) ha sido el último virus conocido que provoca la Covid19. Con un alto 
vector de contagio, causando millones de personas contagiadas y muertas en todo el 
mundo y dejando unas consecuencias económicas y sociales de dimensiones 
desconocidas. El Sars-Cov2 se puede transmitir por diferentes vías, siendo la principal 
la vía aérea (aerosoles y gotículas). 
 
Más de un año después de que estallara la pandemia del Covid19, se ha avanzado 
mucho en el conocimiento del Sars-Cov2, el patógeno que la causa. Una gran 
cantidad de investigaciones científicas han ido desvelando el modus operandi del 
virus: desde cómo infecta las células de nuestro organismo a qué vías usa para 
transmitirse de un individuo a otro. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la aparición del Sars-Cov2, ha 
alertado de la importancia y necesidad de un correcto lavado de manos, 
estableciendo como el de máxima eficacia el lavado quirúrgico con agua y jabón de 
40 a 60 segundos de duración, basándose en el legado que nos dejó la enfermera 
británica Florence Nightingale, precursora hace más de 200 años de la enfermería 
moderna y persona de referencia en el control de contagio de enfermedades. En el 
siglo XIX Nightingale transformó los conceptos de salud y es considerada precursora 
de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de 
enfermería. Entre los logros, evitó en la Guerra de Crimea más muertos por 
infecciones que no por las heridas bélicas, con un simple mensaje que hoy vuelve a 
tener máxima importancia: se tiene que lavar las manos con agua y jabón. 
 
Según el último estudio publicado por The New England Journal of Medicine, de 
acuerdo con estudios de diferentes institutos nacionales de salud y el último artículo 
de la revista Nature, continúa siendo esencial el lavado sistemático de manos para 
evitar la propagación del virus y que, aunque no sea la vía más importante de 
transmisión, las gotículas en superficies siguen considerándose una forma de 
propagación de la enfermedad que no puede descartarse. Es por este motivo que el 
hecho de tocar/accionar el grifo de la pica del lavabo puede ser uno de los vectores de 
contagios de gran importancia. 
 
Por otro lado, una persona se lava las manos como mínimo siete/ocho veces en el día 
(en el contexto actual de pandemia tendría que ser superior) gastando una media de 
cinco litros (lavado 20 segundos, no efectivo frente al Sar-Cov2) y 10-12 litros (lavado 
de 40-60 segundos, recomenddo frente al Sar-Cov2). Teniendo en cuenta que durante 
la crisis sanitaria actual no se recomienda cerrar el grifo durante el lavado para 
reducir el riesgo de contagio-contaminación, una persona puede llegar a gastar 96 
litros de agua por día. 
 
Es por todo el anterior, con el objetivo de reducir los riesgos y frenar los vectores de 
contagio del Sar-Cov2 en edificios e instalaciones municipales concurridas por una 
gran cantidad de público, pero también con la mirada puesta en la sostenibilidad, el 
ahorro energético y el medio ambiente que el Grupo Municipal de Ciutadans en el 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat propone al Pleno de la Corporación la 
adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y a 
la concejalía correspondiente a iniciar el proceso de sustitución de los grifos de 
sistema tradicional (monomando, pulsadores, etc.) por grifos automáticos con sensor 
de infrarrojos, que evitan el contacto para accionarlo, en las dependencias y espacios 
municipales, escuelas públicas de nuestro municipio, centros deportivos y aquellas 
instalaciones que aún no lo dispongan. 
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Segundo.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat y a 
la concejalía correspondiente a reforzar las campañas publicitarias destinadas a la 
población en general, sobre la importancia y las técnicas del “lavado de manos”. 
 
Tercero.- Hacer difusión a través de los medios de comunicación municipales de 
publicidad de este acuerdo. 

... 
 
 
PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 01:51:11 al 02:02:05 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=6671.0 
 
 
VOTACIÓ 
 
La moció és rebutjada per la majoria dels assistents 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
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 del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=6671.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=6671.0
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Abstenció: 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
 
 
 
PUNT SISÈ.- MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’EC-MC-ECG, EN 
SUPORT A LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE MAIG, DIA INTERNACIONAL 
DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.- 

Moció EC-MC-ECG, en suport a les 
mobilitzacions del primer de 
maig, Dia Internacional dels 
Treballadors i Treballadores. 

MOCIÓ 
... 
 
El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, instaurat 
com a tal el 1889, en homenatge als coneguts com “Màrtirs de Chicago”, els cinc 
treballadors condemnats a mort per haver participat a les jornades de vaga del 
primer de maig de 1886 a Chicago, on es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada 
laboral de 8 hores i altres reivindicacions socials, que van desembocar en 
l’anomenada “Revolta de Haymarket”, reprimida durament. 
 
En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempre hi son presents les principals 
demandes laborals i socials de les classes treballadores, representades per les 
organitzacions sindicals que convoquen a mobilitzacions massives en suport 
d’aquestes reivindicacions. 
 
Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica, i laboral provocada per la 
pandèmia de la COVID-19 ocupen el centre de les preocupacions socials i laborals, així 
com d’altres més estructurals, com la precarietat del treball, els problemes d’accés a 
l’habitatge o per pagar els lloguers, o la manca d’ingressos mínims d’una part 
important de la població que viu en el llindar de la pobresa. 
 
Segons l’informe “Impacte de la COVID-19 en el mercat de treball”, elaborat per 
CCOO Catalunya, durant 2020 més de 900.000 treballadors i treballadores van estar 
afectats en algun moment per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, i més 
de 144.000 afectats per reduccions de jornada, situació que, en termes generals, s’ha 
prolongat durant aquest 2021 mentre continuen les restriccions d’activitats i 
mobilitat en el marc de la declaració d’Estat d’Alarma. 
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Segons el mateix informe, ha augmentat l’atur de curta durada, ja que les persones 
que porten menys de 6 mesos en atur han augmentat en un 57,9%, i les que porten 
entre 6 mesos i un any en atur han incrementat en un 15,1%, i les llars catalanes 
sense cap ingrés de caràcter laboral han augmentat, entre el segon trimestre de 2019 
i el mateix període del 2020, en 21.871 llars, en el cas de Catalunya (24,2% 
d’augment). 
 
Les dades del IDESCAT indiquen que la taxa d’atur es va incrementar durant 2020 en 
més de tres punts, situant-se a prop del 14% durant el quart trimestre de 2020. Cal 
recordar, que segons la taxa AROPE, Catalunya en 2019 tenia el 24,2% de persones en 
edat laboral en risc de pobresa i exclusió social. 
 
En definitiva, ens enfrontem a una crisi social i laboral greu, amb dades no vistes des 
de la darrera gran crisi de 2008. En aquest context, les administracions públiques han 
de posar recursos i polítiques públiques a l’alçada dels reptes plantejats. Els govern de 
coalició progressista format per PSOE i Unidas Podemos ha posat en marxa mesures 
com l’ingrés Mínim Vital o el mecanisme de cobertura a través dels ERTO per protegir 
l’ocupació, amb l’objectiu de crear un Escut Social per fer front a aquests reptes 
socials, però calen més mesures i materialitzar alguns compromisos, com tirar 
endavant la derogació de les reformes laborals que ha precaritzat el mercat de 
treball, assolir un SMI al nivell del 60% del salari mitjà, o la defensa d’un sistema 
públic de pensions dignes, entre altres mesures. 
 
Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha tingut una actuació millorable en 
l’adopció de mesures socials per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb errades en 
els ajuts a persones autònomes, o l’objectiu d’eixugar dèficit públic en un moment on 
calen, i estan avalades per les institucions europees, polítiques expansives de deute 
per donar àmplies respostes a la crisi social. Una situació que s’està agreujant davant 
la impossibilitat de posar en marxa un Govern de la Generalitat, a pesar de que ja fa 
més de dos mesos que es van celebrar les eleccions catalanes del 14 de Febrer de 
2021. 
 
A municipis amb una realitat socioeconòmica i laboral com la de Cornella la política 
del Govern de l’Estat de cobertura a través dels ERTO ha servit per amortiguar la 
destrucció d’ocupació que hagués pogut generar aquesta crisi amb una altra gestió. 
La taxa d’atur al municipi se situa en el 14%, per primer mes en un any, al març del 
2021 han crescut les afiliacions a la seguretat social i les esperances concentrades en 
el procés de vacunació van lligades a la recuperació econòmica. 
 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat van signar el primer Pla 
de mesures socials, econòmiques i fiscals per fer front als efectes de la pandèmia a la 
ciutat, posant especial èmfasi en les mesures de protecció de l’economia local per 
poder salvaguardar llocs de treball al municipi, amb una dotació de més de 3 milions 
d’euros. 
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Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions dels moviments socials 
vinculats a les millores de les condicions laborals, en especial de les organitzacions 
sindicals convocants d’aquestes activitats pel Primer de Maig. 
 
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que derogui les reformes laborals regressives, i 
acordi amb els agents socials la pujada del SMI en els termes ja esmentats, tal i com 
es va comprometre en els acords de govern signats per obrir la present legislatura, i 
treballar les mesures necessàries per combatre la temporalitat i beneficiar els 
contractes de llarga duració, donant d’aquesta manera una major estabilitat social i 
laboral. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a que, amb la major celeritat, es trobin els 
acords que possibilitin la conformació d’un Govern de la Generalitat de Catalunya que 
pugui fer front a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-
19. Reclamant que el futur Govern destini més recursos econòmics i humans a la 
cerca activa d’ocupació i la formació per a persones aturades de llarga duració i el 
reciclatge de treballadors i treballadores en la industria 4.0. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a UGT de Catalunya, a USOC, 
al Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes 
FMC i ACM. 

... 
 
 
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 16486: 
... 
 
Esmena de Modificació del Vuitè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
Per una altra banda, el Govern de la Generalitat, ha destinat més de 500 milions 
d’euros per donar suport als sectors més afectats per la crisi, tot i que hi va haver 
errades a l’inici amb els ajuts a les persones autònomes. 
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S’ha de seguir treballant per realitzar polítiques expansives per donar àmplies 
respostes a la crisi social. I es requereix, per poder fer front a la situació, posar en 
marxa un Govern de la Generalitat. 
 
Esmena d’Addició del Novè Paràgraf de l’Exposició de Motius: 
 
A municipis amb una realitat socioeconòmica i laboral com la de Cornellà, la política 
del Govern de l’Estat de cobertura davant dels ERTO, encara que des de l’inici hi ha 
hagut problemes i en continua havent en els seus pagaments i gestió, ha servit per 
amortiguar la destrucció d’ocupació que hagués pogut generar aquesta crisi amb una 
altra gestió. La taxa d’atur al municipi (..). 
 
 
Esmena d’Addició al Quart Punt dels Acords: 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a UGT Catalunya, a la CGT 
Catalunya, a la Intersindical, a l’USOC (...). 

... 
 
 

Esmenes presentades pel Grup municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (Cs) 
 

• Esmena núm. 2 presentada verbalment pel Grup Municipal de Cs: 
... 
 
Enmienda de adición en el punto 2 que es cambiar la palabra “derogui” por la de “fer 
una modificació. 

... 
 

• Esmena núm. 3 presentada verbalment pel Grup Municipal de Cs: 
... 
 
Enmienda de supresión que es eliminar el punto 3. 

... 
 
 

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

• Esmena núm. 4 presentada verbalment pel Grup Municipal del PSC-CP : 
... 
 
Eliminar el tercer acuerdo entero. 

... 
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PRESENTACIÓ I DELIBERACIÓ 
 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:02:06 al 02:19:15 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=7326.0 
 
 
 
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, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
 
VOTACIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs 
 
L’esmena és rebutjada per la majoria dels assistents 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=7326.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=7326.0
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Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan 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. 
 
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 CONJUNTA DE L’ESMENA NÚM. 3 DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs I 
L’ESMENA NÚM. 4 DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 
 
Sotmeses a votació l’esmena és aprovada pels assistents que constitueixen la 
majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
Vots a favor: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
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Vots en contra: 
 
Grup Municipal d’EC-MC-ECG, senyors Claudio Carmona Vargas i Sergio 
Gómez Márquez. 
 
Grup Municipal de PODEMOS, 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. 
 
 
MOCIÓ RESULTANT 
... 
 
El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, instaurat 
com a tal el 1889, en homenatge als coneguts com “Màrtirs de Chicago”, els cinc 
treballadors condemnats a mort per haver participat a les jornades de vaga del 
primer de maig de 1886 a Chicago, on es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada 
laboral de 8 hores i altres reivindicacions socials, que van desembocar en 
l’anomenada “Revolta de Haymarket”, reprimida durament. 
 
En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempre hi son presents les principals 
demandes laborals i socials de les classes treballadores, representades per les 
organitzacions sindicals que convoquen a mobilitzacions massives en suport 
d’aquestes reivindicacions. 
 
Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica, i laboral provocada per la 
pandèmia de la COVID-19 ocupen el centre de les preocupacions socials i laborals, així 
com d’altres més estructurals, com la precarietat del treball, els problemes d’accés a 
l’habitatge o per pagar els lloguers, o la manca d’ingressos mínims d’una part 
important de la població que viu en el llindar de la pobresa. 
 
Segons l’informe “Impacte de la COVID-19 en el mercat de treball”, elaborat per 
CCOO Catalunya, durant 2020 més de 900.000 treballadors i treballadores van estar 
afectats en algun moment per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, i més 
de 144.000 afectats per reduccions de jornada, situació que, en termes generals, s’ha 
prolongat durant aquest 2021 mentre continuen les restriccions d’activitats i 
mobilitat en el marc de la declaració d’Estat d’Alarma. 
 
Segons el mateix informe, ha augmentat l’atur de curta durada, ja que les persones 
que porten menys de 6 mesos en atur han augmentat en un 57,9%, i les que porten 
entre 6 mesos i un any en atur han incrementat en un 15,1%, i les llars catalanes 
sense cap ingrés de caràcter laboral han augmentat, entre el segon trimestre de 2019 
i el mateix període del 2020, en 21.871 llars, en el cas de Catalunya (24,2% 
d’augment). 
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Les dades del IDESCAT indiquen que la taxa d’atur es va incrementar durant 2020 en 
més de tres punts, situant-se a prop del 14% durant el quart trimestre de 2020. Cal 
recordar, que segons la taxa AROPE, Catalunya en 2019 tenia el 24,2% de persones en 
edat laboral en risc de pobresa i exclusió social. 
 
En definitiva, ens enfrontem a una crisi social i laboral greu, amb dades no vistes des 
de la darrera gran crisi de 2008. En aquest context, les administracions públiques han 
de posar recursos i polítiques públiques a l’alçada dels reptes plantejats. Els govern de 
coalició progressista format per PSOE i Unidas Podemos ha posat en marxa mesures 
com l’ingrés Mínim Vital o el mecanisme de cobertura a través dels ERTO per protegir 
l’ocupació, amb l’objectiu de crear un Escut Social per fer front a aquests reptes 
socials, però calen més mesures i materialitzar alguns compromisos, com tirar 
endavant la derogació de les reformes laborals que ha precaritzat el mercat de 
treball, assolir un SMI al nivell del 60% del salari mitjà, o la defensa d’un sistema 
públic de pensions dignes, entre altres mesures. 
 
Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha tingut una actuació millorable en 
l’adopció de mesures socials per pal·liar els efectes de la pandèmia, amb errades en 
els ajuts a persones autònomes, o l’objectiu d’eixugar dèficit públic en un moment on 
calen, i estan avalades per les institucions europees, polítiques expansives de deute 
per donar àmplies respostes a la crisi social. Una situació que s’està agreujant davant 
la impossibilitat de posar en marxa un Govern de la Generalitat, a pesar de que ja fa 
més de dos mesos que es van celebrar les eleccions catalanes del 14 de Febrer de 
2021. 
 
A municipis amb una realitat socioeconòmica i laboral com la de Cornella la política 
del Govern de l’Estat de cobertura a través dels ERTO ha servit per amortiguar la 
destrucció d’ocupació que hagués pogut generar aquesta crisi amb una altra gestió. 
La taxa d’atur al municipi se situa en el 14%, per primer mes en un any, al març del 
2021 han crescut les afiliacions a la seguretat social i les esperances concentrades en 
el procés de vacunació van lligades a la recuperació econòmica. 
 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat van signar el primer Pla 
de mesures socials, econòmiques i fiscals per fer front als efectes de la pandèmia a la 
ciutat, posant especial èmfasi en les mesures de protecció de l’economia local per 
poder salvaguardar llocs de treball al municipi, amb una dotació de més de 3 milions 
d’euros. 
 
Per tot l’exposat, es demana al Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat l’adopció 
dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions dels moviments socials 
vinculats a les millores de les condicions laborals, en especial de les organitzacions 
sindicals convocants d’aquestes activitats pel Primer de Maig. 
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Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que derogui les reformes laborals regressives, i 
acordi amb els agents socials la pujada del SMI en els termes ja esmentats, tal i com 
es va comprometre en els acords de govern signats per obrir la present legislatura, i 
treballar les mesures necessàries per combatre la temporalitat i beneficiar els 
contractes de llarga duració, donant d’aquesta manera una major estabilitat social i 
laboral. 
 
Tercer.- Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a UGT de Catalunya, a 
USOC, al Govern de l’Estat, al Parlament de Catalunya, així com a les entitats 
municipalistes FMC i ACM. 

... 
 
 
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, senyora María Carmen López Álvarez. 
 
Grup Municipal d’ERC/AM, senyor/es Raquel Albiol i Gilabert, Teresa Vidal 
Llargués, Carles Alemany Lluis i Estrella Corominas Molleja. 
 
Grup Municipal del PSC-CP, senyors/es Antonio Balmón Arévalo, Emilia 
Briones Matamales, Antonio Martínez Flor, Rocio García Pérez, Sergio 
Fernández Mesa, Aurora Mendo Sánchez, Ot García Ruiz, Lidia Gómez Pla, 
Joana Piñero Romera, Enrique Vanacloy Valiente, Maria de las Mercedes 
Fernández García, Manuel Clavijo Losada, Nelia Martínez Gallardo i Carlos 
Domínguez Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
 
Grup Municipal de Cs, senyors Daniel Martínez Rodríguez, Ismael Ciurana 
Sanchez i Pedro Millan Rodríguez. 
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PRECS I PREGUNTES 

Precs i preguntes. 

 
Les intervencions relacionades amb aquest punt consten en la Vídeo Acta de 
la sessió, minut 02:19:16 al 02:29:21 
 
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791
c68f4bb0006?startAt=8356.0 
 
 
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’ha presentat verbalment el present prec: 
... 
 
En el anterior pleno hicimos un Prec para que se actualizara la parte de la página web 
donde están los Consells de Participació i no se nos ha respondido. 

... 
 
 
Tal i com consta en les intervencions d’aquest punt que figuren a la vídeo acta 
de la sessió, en constatar-se que, a diferència de les preguntes, els precs no 
generen una resposta, aquest Grup formalitza la pregunta següent: 
 

• Per part de la senyora María Carmen López Álvarez, Portaveu del Grup 
Municipal de PODEMOS, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
¿Se actualizarán los Consells de Participació que des del 2017 hay algunos que no se 
actualizan? 

... 
 
Resposta verbal de l’Alcalde, Sr. Antonio Balmón Arévalo: 
... 
 
Sí. Y al que le toca hacerlo, que lo haga. 

... 
 
 

https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=8356.0
https://actes.cornella.cat/session/fragmentCustom/2c90818b78cb4c8f01791c68f4bb0006?startAt=8356.0
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Segona Pregunta 
... 
 
¿En qué estado se encuentra la digitalización de los Consejos de Guerra de los 
Tribunales franquistas? Que se supone que ha quedado paralizado pero de nuevo 
tendría que ponerse en marcha. 

... 
 
 
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’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
Que se recupere la nomenclatura del Corpus en la próxima Fiesta Mayor de nuestra 
ciudad. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Referente a la creación de la plataforma Market Place, que es una de las medidas que 
se aprobó en el plan municipal que todos los grupos municipales de medidas sociales, 
fiscales, publicado para hacer frente a las consecuencias de la COVID aprobamos. Y 
era la creación de esta plataforma de Market Place y el servicio de logística para 
impulsar el comercio local en su orientación a todo lo que es la compra online y 
servicio a domicilio.  
 
Dado que el comercio local está sufriendo mucho, en este caso con todo el tema de la 
crisis económica, social i con las restricciones. Y ya que se ha llegado tarde a la 
campaña de Navidad, a la campaña de rebajas de invierno, rogamos en la medida de 
lo posible que la plataforma esté operativa cuanto antes y no lleguemos tarde, por 
ejemplo, a las rebajas de verano. 

... 
 
 

• Per part del senyor Ismael Ciurana Sánchez, Regidor del Grup Municipal de 
Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
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... 
 
Els usuaris de la piscina de Can Millars ja fa uns dies ens han fet arribar les seves 
queixes perquè la piscina està tancada un altra vegada per avaria.  
 
Aleshores avui hem consultat amb el personal de la piscina i ens diuen que si, que està 
tancada perquè s’ha de fer una obra i que al mes de maig estarà tancada també i que 
possiblement a mitjans de juny s’obri. 
 
Aleshores la nostra pregunta és, quina és l’averia o quina és l’obra que s’ha de fer? I 
fins a quan realment estarà tancada la piscina? 

... 
 
Resposta verbal del Tinent de Política Territorial i Espai Públic, Sr. Antonio 
Martínez Flor: 
... 
 
Es va trencar, vam descobrir que la piscina quan estava tancada sanejava molta 
aigua, perdia una quantitat d’aigua molt gran. Per tant, el primer que es va fer és un 
cap de setmana passar a parar els impulsors i mirar exactament on estava l’aigua. No 
es va poder saber i a les hores vam tindré que contractar per picar per sota de la 
piscina a veure on estava.  
 
Al final hem descobert exactament quina és la tuberia que està trencada al sòl de la 
piscina i es va fer un contracte, sembla que són de trenta i pico mil euros per fer 
aquesta reparació. Reparació que va començar ja fa un temps, no m’encordo una 
setmana o cosa així, però exactament és quan acaba l’obra, no ho sé. Ens vam dir que 
no trigaria més d’un mes com a màxim però no ho sé tinc que mirar-ho exactament.  
 
L’altre ja et respondré exactament quan està previst acabar l’obra. Però és això s’ha 
trencat una tuberia de sota del baix de la piscina. 

... 
 
 

• Per part del senyor Daniel Martínez Rodríguez, Portaveu del Grup Municipal 
de Cs, s’ha presentat verbalment una pregunta: 
... 
 
Tendría que ver con el plan estratégico de comercio y turismo. Con la irrupción de la 
pandemia el equipo de gobierno tenía preparado la presentación del Plan Estratégico 
de Comercio y Turismo.  
 
A raíz de la irrupción de la pandemia y de la crisis sanitaria y social de la COVID 19, 
esta presentación queda interrumpida y seguramente el plan, obviamente, ha 
quedado obsoleto.  
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¿Está trabajando el equipo de gobierno en otro plan? ¿Cuándo tiene previsto 
presentar ese Plan Estratégico de Comercio y Turismo? 

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

• Per part del senyor Carles Alemany Lluis, Regidor del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dos precs: 
 
Primer Prec 
... 
 
La necessitat d’una nova web municipal era una evidència, però amb la nova web 
continua existint molt problemes per accedir a la informació i trobar la informació de 
manera àgil. A més a més, per poder consultar documents públics majoritàriament, 
en alguns casos et demana donar-te d’alta com usuari, fet que encara dificulta més 
l’accés a la informació. 
 
Preguem s’actualitzi correctament la nova web, es publiqui tota la documentació 
relacionada amb l’Ajuntament i les diferents àrees. I que es compleixi amb la 
transparència i dret a la informació que hauria de regir en aquesta ajuntament. 

... 
 
Segon Prec 
... 
 
Acompanyants a competicions esportives, un dels aspectes fonamentals de l’esport 
són les competicions que realitza cada club. Com a conseqüència de la pandèmia 
s’han hagut de prendre mesures restrictives per evitar la propagació de la Covid19, 
garantir la salut dels entrenadors i de les persones que realitzen l’esport i assistents a 
les competicions. 
 
Actualment el PROCICAT permet l’entrada d’acompanyants a les competicions mentre 
es compleixi amb l’aforament marcat i se segueixi el protocol. 
 
L’Ajuntament de Cornellà, tot i que el PROCICAT ho permet no està autoritzar l’accés 
d’acompanyants a algunes de les competicions, almenys si fa poc. 
 
Podem entendre que l’ajuntament no disposa de suficient personal propi per realitzar 
el control d’accessos corresponen a tots els espais i competicions dels diversos clubs 
que tenim a la ciutat. Per aquest control i compliment del protocol es podria realitzar 
per personal voluntari i dels propis clubs. 
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Per això, preguem, que autoritzi i faciliti a tots els clubs que ho demanin, l’accés dels 
acompanyants a les competicions, mentre aquests traslladin una proposta de control 
d’accessos que compleixi els protocols i actual normativa 

... 
 
 

• Per part de la senyora Raquel Albiol i Gilabert, Portaveu del Grup Municipal 
d’ERC/AM, s’han presentat verbalment dues preguntes: 
 
Primera Pregunta 
... 
 
En l’anterior legislatura i en defensa de la piscina Millars, que ara s’anomenava, es 
van fer les obres de reforma de la piscina de Can Millars. Un cop acabades van sorgir 
esquerdes i altres problemes que van haver d’arreglar-se i ara tornem a tenir una 
deficiència que podria estar relacionada també amb les obres de reforma. 
 
Llavors, en el cas aquest de que aquestes deficiències que s’han trobat ara en aquesta 
canonada que no funciona i el cost que té això, es pensa demandar a la constructora 
de la reforma per no haver realitzar les obres en condicions i demanar que paguin el 
cost de les obres per a condicionar aquesta piscina?. 

... 
 
 
Segona Pregunta 
... 
 
Segons de la informació de que disposem del projecte de Ribera-Salines i que és oficial 
ara com ara, el projecte inicial detallava segons consta en informe d’habitatge de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat del novembre del 2018, la construcció de 2662 
habitatges. 
 
El document d’anàlisi i orientació de la política d’habitatge social aprovat ara al 2021 
es detalla la construcció de 2497 habitatges i en el darrer Cornellà Informa es diu com 
a novetat que en el període 2020-2030 es construiran 1569 habitatges al Ribera-
Salines Centre. 
 
Llavors, segons marca la llei, les obres d’urbanització s’han de fer simultàniament 
construint habitatges i equipaments alhora. Per tant preguntem, quan es pretén 
iniciar la construcció de l’àrea Rivera-Salines i en quin espai concret la primera 
actuació? Quants habitatges d’aquest 1569 detallats al Cornellà Informa corresponen 
al sector Ribera-Salines? I dels que corresponen a Ribera-Salines, quants seran de 
venda lliure i quants correspondran a cadascuna de les diferents tipologies 
d’habitatge protegit? Quins equipaments es construiran al sector simultàniament als 
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habitatges indicats pel període de 2020-2030? I quines obres d’urbanització es duran 
a terme simultàniament a l’edificació dels habitatges? 

... 
 
 
Durant el transcurs d’aquesta sessió l’Alcaldia 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, circumstància que confirmen els assistents en no 
indicar res en contrari. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les dinou hores i trenta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 
Aquesta acta està complementada pel document de vídeo adjunt, que es 
troba degudament signat per aquesta Secretària, en el qual figuren totes les 
deliberacions i intervencions de la sessió, 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 28 d’abril de 2021, la qual ha estat aprovada en data 26 de maigl 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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